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УВОДНИК

КРЕАТИВНОСТ, ДАРОВИТОСТ
И ИНИЦИЈАТИВА МЛАДИХ 

У овом броју „Послова“ читајте ко су будући лидери једне земље. 
Посетили смо конференцију о даровитој деци у организацији Менсе 
Србија, на којој се највише говорило о томе како препознати дарови-
те и подстаћи њихову креативност и таленат, али и оснажити про-
фесионалце за рад са даровитима. 

Колико је ова тема важна показује податак да се у процесу об-
разовања изгуби 17 од 20 даровитих, а као основни разлог за то у 
Менси наводе што је наш образовни систем конципиран тако да су у 
фокусу просечни ученици. Да би се то променило треба утицати на 
узрок проблема, односно променити концепт образовања, осавре-
менити га и ускладити са потребама модерног доба, али и повезати 
школски систем и привреду. 

На конференцији је истакнуто да су нашој земљи потребни вр-
хунски појединци, који ће бити будући лидери.

Представљамо вам Филијалу Ниш Националне службе за за-
пошљавање. Подаци говоре да се број незапослених у том граду 
константно смањује, а бележи се пораст запошљавања. Током 2017. 
године у програме и мере НСЗ укључено је око 3.000 незапослених, 
а план је да ове године тај број буде већи. Надлежни кажу да све 
више послодаваца у Нишу користи услуге посредовања Национал-
не службе, па је у првих шест месеци ове године поднето више од 
650 пријава за потребе запошљавања око 2.500 извршилаца. 

О сарадњи са локалним самоуправама, значају рада локалног 
савета за запошљавање, страним инвестицијама и плановима чи-
тајте у овом броју.

Водимо вас на Дан отворених врата у организацији НСЗ и 
Канцеларије за младе, а поводом обележавања Међународног дана 
младих. Заинтересованим младима су саветници за запошљавање, 
за каријерно информисање, организатори програма запошљавања 
и образовања одраслих давали све информације и савете у вези са 
тржиштем рада. 

Представљамо вам младу предузетницу Марију Стевић, која је 
наставила породични посао и успела да га унапреди и модернизује. 
Како нам је рекла, породични посао је нешто за шта се вреди бо-
рити, нарочито што њени родитељи скоро четири деценије на свом 
газдинству код Пожаревца узгајају печурке. Она је захваљујући је-
динственој рецептури успела да направи производ који је за кратко 
време привукао пажњу љубитеља здраве и аутентичне хране – „Де-
ликатес шампињоне“. Разговарајући са њом сазнајемо како изгледа 
пут једног младог предузетника у Србији, на које проблеме наилази 
и како их решава, као и како се бори са конкуренцијом и привлачи 
клијенте.
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ШАМПИОНИ ЛОКАЛНОГ РАЗВОЈА

Г рад Ниш је важан регионални, административни, индустријски, 
привредни, образовни, здравствени и културни центар. Поред 
тога, захваљујући брзом напретку постаје технолошки центар 
развоја у региону, а доласком великих инвеститора бележе се 

позитивни трендови на тржишту рада.
Број незапослених на евиденцији Националне службе за запошља-

вање - Филијале Ниш се константно смањује. Према последњим пода-
цима, на евиденцији у Нишу је 25.791 незапослени, што је у поређењу 
са истим периодом прошле године смањење од 9%, а у односу на исти 
период пре 4 годинe од 30%. То је најмањи број незапослених на еви-
денцији Филијале Ниш од када се статистика прати истом методоло-
гијом, од 2000. године. Данас је 11.000 незапослених мање на евиден-
цији и чак 13.500 незапослених лица мање на нивоу региона, односно 
целокупне Филијале Ниш, у односу на исти период пре четири године.

„Поред смањења незапослености бележи се и пораст запошља-
вања, а највећи допринос томе су дали инвеститори, који су запосли-
ли велики број радника. Поред тога, из године у годину Влада Србије 
за програме и мере активне политике запошљавања, које спроводи 
Национална служба за запошљавање, издваја све више средстава. 
Прошле године у програме и мере је укључено око 3.000 људи, а ове 
године очекујемо да тај број буде и већи“, истиче директор нишке фи-
лијале НСЗ Бобан Матић.

Он додаје да су сви велики инвеститори користили услуге НСЗ, 
почев од услуга селекције кадрова, психолошког тестирања кандида-
та, посредовања у запошљавању, па до коришћења програма и мера, 
као што су обука на захтев послодавца, стручна пракса и слично. 

„Све више послодаваца у Нишу користи услуге посредовања фи-
лијале. У првих 6 месеци ове године поднете су 652 пријаве за пот-
ребе запошљавања за око 2.500 извршилаца. Такође, све већи број 
послодаваца учествује на традиционалним сајмовима запошљавања 
које НСЗ организује у сарадњи са Градом. На овогодишњем пролећ-
ном сајму учествовало је чак 40 послодаваца који су понудили око 
600 слободних радних места“, каже Матић.

И ове године, у оквиру предстојећег 4. Форума напредних техно-
логија, биће одржан специјализовани сајам запошљавања у области 
високих технологија, на којем сваке године учествује све више посло-
даваца из ИТ сектора.

Са друге стране, расте интересовање и за програме и мере ак-
тивне политике запошљавања које Филијала Ниш НСЗ реализује са-
мостално и у сарадњи са локалним самоуправама путем реализације 
споразума о сарадњи. Реализација овогодишњег јавног позива НСЗ 
је у току, као и јавних позива по основу локалних акционих планова 
запошљавања, али с обзиром да су ове године издвојена већа сред-
ства за те намене, очекује се да ове године у програме и мере буде 
укључено још више незапослених.

Локалне самоуправе све више увиђају значај активног укључи-
вања у финансирање програма и мера активне политике запошља-
вања. Град Ниш је прошле године за ове програме и мере определио 
30 милиона, а ове године 40 милиона динара. Прошле године је зајед-

ничким средствима Града и НСЗ, у укупном износу од 54,5 мили-
она динара, програмима и мерама активне политике запошљавања 
обухваћено 300 лица, а за очекивати је да ове године, са укупно 72,7 
милиона динара, 40 милиона динара средства Града и 32,7 милиона 
НСЗ, буде обухваћено више од 500 лица. 

Све је значајнија улога и локалних савета за запошљавање, у 
чији рад су укључени и представници Националне службе. У саве-
ту најављују долазак нових инвеститора, као и наставак реализације 
већ започетих ивестиционих подухвата. 

„Очекујемо у наредном периоду да компанија Леони, у којој је 
већ запослено око 1.300 радника, настави са запошљавањем. Такође, 
Џонсон Електрик ће ускоро проширити своје погоне, као и компанија 
Астер Текстил. Ускоро очекујемо да компанија Цумтобел  као и ИМИ 
(Integrated Micro Electronics) покрену процес производње, што ће ус-
ловити отварање преко 2.000 нових радних места“, истакао је Михајло 
Здравковић, председник Савета за запошљавање града Ниша.

Управо је ово и разлог што је НАЛЕД (Национална алијанса за 
локални економски развој) недавно доделио признање Нишу, под 
називом „Шампиони локалног развоја“. Захваљујући привлачењу 
иностраних инвестиција креирано је преко 10.000 нових радних мес-
та у последњих пет година. Томе је значајно помогла Канцеларија за 
локални економски развој и пројекте, која је реализовала више од 20 
инвестиција.

„У овој години очекујемо прилив нових страних инвестиција и от-
варање нових радних места. Колико је Ниш интересантан инвестито-
рима најбоље говоре ранг-листе финансијских, економских и бизнис 
потенцијала градова и региона Европе, које је у фебруару објавио 
Financial Times fDi магазин. Ту се Ниш нашао као један од најперс-
пективнијих градова за инвестициона улагања, економски развој и 
привредни раст“, каже Милан Ранђеловић, начелник Канцеларије за 
локални економски развој и пројекте и подпредседник Савета за за-
пошљавање Ниша.

Закључак је да је Ниш завршио са иницијалном фазом процеса 
реиндустријализације и у наредном периоду се може очекивати ква-
литативни скок. Очекује се пораст прилива инвестиција у областима 
напредних технологија и веће запошљавање високообразованог ка-
дра, што је за град са око 30.000 студената изузетно значајно. Ниш би 
до октобра следеће године требало да добије и дугоочекивани Науч-
но-технолошки парк, што ће свакако поспешити даљи развој.

У новембру ће у организацији Градa Нишa - Канцеларијe за ло-
кални економски развој и пројекте у партнерству са Привредном 
комором Србије - Регионалном привредном комором Нишавског, 
Пиротског и Топличког управног округа, Електронским факултетом 
Универзитета у Нишу, НСЗ - Филијала Ниш и Кластером напредних 
технологија НиКАТ, бити одржан 4. Форум напредних технологија, 
који након успешног мапирања Ниша као центра напредних техноло-
гија наставља да пружа подршку стварању једног новог, развијенијег 
и успешнијег града. Владан Крстић

Очекује се пораст прилива инвестиција у областима напредних технологија и веће 
запошљавање високообразованог кадра, што је за град са око 30.000 студената 

изузетно значајно

Ниш - један од најперспективнијих градова за инвестициона улагања
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В аспитачи, учитељи, лекари, представници медија и сви за-
интересовани који раде са даровитом децом, окупили су се у 
великом броју у хотелу „Метропол“ у Београду, како би прису-
ствовали Међународној стручно-научној конференцији „Даро-

витост, образовање и развој“. Конференција је акредитована као део 
стручног усавршавања запослених у васпитно-образовним устано-
вама, а главне теме биле су како препознати даровите и подстаћи 
њихову креативност и таленат.

Развој науке и технологије условљава промене у свим сегменти-
ма друштва, па тако и када је реч о образовном систему. Промене и 
реформе у школству и квалитетнија, интерактивна настава имају за 
циљ да омогуће ђацима да у потпуности покажу своје потенцијале и 
развију креативност. Настава се усмерава на то да одговори на потре-
бе ученика, њихова интересовања и могућности. 

Аутори различито дефинишу појам „даровитост“, па тако неки 
сматрају да је то особина, потенцијал, способност, док други тумаче 
као достигнуће и успех у одређеним сегментима. Ипак, заједничко 
мишљење је да су у основи сваке даровитости креативност, мотива-
ција, натпросечне способности и изузетне особине човека. 

Боље памћење и концентрација и изузетна креативност такође 
су неке од особина које красе даровиту децу. Њихов развој и развој 
свих потенцијала зависе много од окружења, школе, а породица има 
кључну улогу пре свега код препознавања знакова даровитости код 
деце. Уколико примете да имају одличну меморију, да их много раз-
личитих ствари интересује, да брзо решавају сложене задатке, изу-
зетно су маштовити, мотивисани, уживају у учењу, радознали су, 
знаће да имају даровито дете које би требало да охрабре и подстакну, 
да поштују њихово мишљење и идеје.

Управо су теме конференције „Даровитост, образовање и развој“ 
биле разматрање теоријских и практичних сазнања о надарености, 
изузетности и талентованости, размена искустава, образовање да-
ровитих и однос друштва према њима, потребе развоја капацитета 
за рад са даровитима и стимулативни програми, оснаживање про-
фесионалаца за рад са даровитима, као и значај породице за развој 
даровитости. 

Предраг Ђукић, потпредседник Менсе Србија, истиче да је про-
блем велики, јер Србија у образовном систему изгуби 17 од 20 даро-
вите деце, што јасно показује да се не посвећује адекватна пажња тој 
теми. 

„Основни разлог је што је данашњи образовни систем конципиран 
тако да су у фокусу просечни ученици. То значи да они који су испод 
просека имају проблем да прате темпо рада на часу, а да је даровитима 
досадно, јер брже заврше задатке. У том тренутку они разумеју да су ту 

мимо своје воље и по туђем наређењу. Даровита деца имају много пи-
тања, све желе да знају, нестрпљиви су да добију одговор, а наставници 
често, због великог броја ученика, не могу да одговоре њиховим захте-
вима и потребама“, каже Ђукић и додаје да треба пре свега утицати на 
узрок проблема, сам концепт образовања, који треба да се осавремени 
и усклади са потребама модерног доба.

Интерактивност је једна од кључних речи у концепту за који се 
Менса залаже. „Данас имамо предавања у школи где предавач говори, 
а остали седе и слушају. Дакле, фокус је на предавачу, ученици су не-
активни, подаци им се сервирају. Циљ је понављање, а резултат препо-
знавање наученог. То треба променити, јер код радионичарског рада и 
интерактивних предавања фокус је на ученицима, они активно учест-
вују, трагају за подацима… Дакле, циљ је проналажење решења про-
блема, а резултат овладавање градивом“, објашњава Предраг Ђукић и 
предлаже наставницима да деци поставе проблем, да их подстакну на 
размишљање, па ће учење на тај начин доћи природно. 

У модерно време интернет је доступан готово свима, приступ 
знању је олакшан и први пут у историји имамо прилику да идемо ко-
рак даље, да фокус са усвајања знања пренесемо на употребу знања, 
са репродукције на продукцију, што је, како каже наш саговорник, 
огроман цивилизацијски искорак. 

ДАРОВИТА ДЕЦА
ТЕМА БРОЈА     Будући лидери

     
КАКО ПРЕПОЗНАТИ ДАРОВИТУ ДЕЦУ?

    Даровити ученици су емоционално стабилнији, јер другачије саз-
нају и доживљавају свет и имају богатија осећања у односу на своје 
вршњаке. Осетљивији су на неправду, очекивања и осећања других. 
Веома су самокритични и често себи постављају високе и нереалне 
критеријуме приликом обављања неког задатка.
   Да су даровити ученици социјално прилагодљивији, комуникатив-
нији и омиљени у групи показују разна социометријска истражи-
вања. Даровит ученик је популаран и харизматичан и вршњаци га 
брзо прихвате као свог вођу, али не зато што им се он намеће, већ 
зато што увек има идеална решења за сваку проблемску ситуацију. 
Мали је број даровитих који не успевају да се прилагоде средини. 
Али, даровити ученици се скривају и међу оним тихим, повученим и 
ненаметљивим ученицима. Њима треба указати посебну пажњу и 
дати им подршку да би се осетили социјално прихваћеним и равноп-
равним члановима заједнице, јер ће се само на тај начин правилно 
развијати њихов таленат.

Време се променило, деца имају много информација, али не и практична, примењива 
знања, изгубила се спона између образовања и привреде и то је једна од најважнијих 

ствари коју би требало што пре променити

Извор: zelenaucionica.com
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Када је реч о будућности образовања, Ђукић предлаже савремен 
приступ и коришћење бројних могућности које су нам надохват руке, 
а не користе се. „У нашим школама још увек се користе табле и креде, 
деца користе шестар, а то не користе код куће, нити ће им у будућ-
ности значити за посао. Уколико желимо да их припремимо за реалан 
живот и да буду продуктивни у компанијама, онда морамо да их учи-
мо на прави начин, да их повежемо са компанијама“, објашњава он. 

Време се променило, деца имају много информација, али не и 
практична, примењива знања, изгубила се спона између образовања 
и привреде и то је једна од најважнијих ствари коју би требало што 
пре променити. Са тим циљем се организују и конференције попут 
ове, да се јасно дефинише правац у којем треба образовни систем да 
се креће, али и саме компаније, које су у великом броју спремне да 
улажу у такве програме. 

Предавачи су стигли из целог света, највише из земаља које су 
посебно успешне када говоримо о препознавању и подршци дарови-
тој деци. Једна од водећих су Сједињене Америчке Државе, које су 
отишле најдаље у подршци даровитима и пример су добре праксе. 
Они улажу највише новца у те програме у оквиру концепта креативне 
класе, не само да препознају даровите већ и да привуку такве људе 
из целог света. 

Поред САД, у Београд су дошли и предавачи из успешних земаља 
Европске уније: Француске, Немачке, Белгије и Холандије, али и пред-
ставници земаља региона које имају сличне проблеме и са којима Ср-
бија најбоље сарађује, попут Хрватске, Црне Горе, БиХ. 

Наш саговорник истиче да су нашој земљи потребни врхунски 
појединци, да морамо што пре да регагујемо како бисмо заузели добра 
седишта у „брзом возу напретка“.

На питање колики је утицај породице када је реч о препознавању 
и подршци даровитој деци, Ђукић каже да породица тешко препознаје 
праву даровитост, јер често родитељи сматрају да имају даровито дете, 
а то није баш тако. „Веома је тешко бити родитељ даровитог детета, јер 
таква деца много питају, веома су радознала, нестрпљива да што пре 
добију одговоре. Није лако одговорити свим њиховим потребама, па је 
родитељима потребна подршка система. То је вишеструко важно, јер су 
то деца која ће у будућности бити људи који могу да мењају свет“. 

На конференцији у хотелу „Метропол“ учествовао је велики број 
заинтересованих, племенитих људи, који су спремни да нешто ново 
науче, да поделе своје искуство са циљем да градимо бољу будућност.

Организатори конференције „Даровитост, образовање и развој“ 
су Висока школа струковних студија за образовање васпитача Нови 
Сад, Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд, 
Удружење васпитача Војводине, Друштво дефектолога Војводине и 
Национални центар за таленте.

По завршетку конференције одржано је и годишње окупљање чла-
нова Менсе у Београду, којем је присуствовало више од 500 чланова те 
организације из 38 земаља. Престоница Србије је домаћин овог прес-
тижног догађаја, после Барселоне, Берлина и Париза. Осим чланова из 
Европе учесници су дошли и из Јапана, Хонг Конга, Чилеа, САД, Синга-
пура, Новог Зеланда, Аустралије, Канаде и Јужноафричке Републике. 
Њихова мисија је да усмере коришћење интелигенције на добробит 
друштва у целини.

Председница Менсе Србије Александра Боровић подсетила је да 
се то окупљање догађа у години када та организација обележава 20 
година постојања и 30 година од првог тестирања интелигенције које 
је организовао часопис „Галаксија“ из Чачка.

Гости су показали велико интересовање за историју и знамени-
тости наше земље, а већина је рекла да су посебно узбуђени што ће 
упознати народ из којег је потекао човек који је променио свет пода-
ривши му светлост - Николу Теслу, са жељом да посете његов музеј. 
Центар за посетиоце Народне банке Србије, где се чува збирка новца 
из свих епоха као сведочанство о бурној историји и разноврсним ути-
цајима на подручју Балкана, такође је интересовала чланове Менсе из 
целог света, али и Велико ратно острво, које је познато као изузетно 
ретко гнездиште европског орла белорепана. Након завршетка зва-
ничног дела скупа имали су прилику да упознају Србију од Палића до 
Ђавоље вароши и од Виминацијума до Раванице. Јелена Бајевић

     
РАЗВОЈ ДАРОВИТОСТИ КРОЗ ИСТОРИЈУ 

   Даровитост је у различитим историјским периодима другачије 
дефинисана. Различита знања и умећа обележила су бројне кул-
туре, па су се тако у примитивним племенима даровитима сма-
трали добри ловци или ратници, а у античкој Грчкој даровитост се 
приписивала људима са супериорним интелектом, добрим говор-
ницима, уметницима, успешним спортистима. 
   У 16. веку, турски владар Сулејман Величанствени је слао изасла-
нике по целом царству да пронађу најбистрију и најјачу децу, која 
ће постати успешне војсковође, научници или уметници.
   Интензивније интересовање за научно истраживање даровитости 
бележи се у 20. веку, а највећи допринос изучавању дали су психо-
лози Франсис Голтон и Луис Терман. 

Извор: novakdjokovicfoundation.org
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Знамо добро да су печурке врло хранљиве, садрже протеине, ви-
тамине и минерале, па стручњаци за исхрану препоручују да 
се нађу на јеловнику бар један дан у недељи и то као замена 
за месо. Све више људи узгаја печурке, а ми смо о овој намир-

ници, али и специјалним рецептурама, желели да више сазнамо од 
најбољих.

Газдинство породице Стевић из села Мајиловац, недалеко од По-
жаревца, бави се производњом шампињона и буковаче скори четири 
деценије и једни су од највећих произвођача печурака у Србији. Ипак, 
по нечему су се издвојили од осталих. Захваљујући јединственој рецеп-
тури направили су производ који је за кратко време привукао пажњу 
љубитеља здраве и аутентичне хране – „Деликатес шампињоне“. 

У разговору са Маријом сазнајемо да идеја о рецепту за мари-
ниране шампињоне постоји јако дуго и да су га у газдинству Стевић 
годинама испробавали и усавршавали док нису постигли савршен 
укус. Испричала нам је све о томе, али и о свом предузетничком путу, 
проблемима на које је наилазила, конкуренцији и жељама и укусу 
потрошача, као и даљим плановима. 

Како се родила идеја за ову врсту бизниса?
Моји родитељи, Горица и Радојица Стевић, почели су производњу 

шампињона још 1982. године, а идеја се развила у процесу тражења 
уносног и иновативног бизниса. Уз малу помоћ пријатеља технолога 
и стручњака из света печуркарства, успели су да усаврше произвоњу 
шампињона. Тада је то била иновација, јер се у Србији јако мали број 
људи бавио тиме, па и није било тешко брзо их пласирати на пија-
цама. Више од 30 година производили смо шампињоне и повреме-
но буковаче као примарне намирнице, али пошто је потражња зими 
знатно већа него лети, а и сами услови прозводње су у том периоду 
мало тежи, решили смо да се опробамо у нечему новом.

На нашој трпези готово увек је било различитих јела и специјали-
тета од печурака, а уз питу са шапињонима најчешће смо послужи-
вали мариниране шампињоне као додатак јелима и сви су уживали у 
тој врсти деликатеса. Тако смо дошли на идеју да унапредимо поро-
дични бизнис, иновирамо га и нашли решење у производњи марини-
раних шампињона. Годинама смо трагали за идеалном, савршеном 
рецептуром, имали у виду да су људи навикли на препознатљив, ки-
селкаст укус маринираних шампињона и били сигурни да ће будући 

клијенти добро реаговати на нови укус који смо осмислили. Били смо 
у праву. Наши шампињони и буковаче се маринирају у уљу, белом 
вину и зачинима без конзерванса, а крајњи процес производње је пас-
теризација тегли.

Како сте реализовали ту идеју и на које сте проблеме на-
илазили у раду?

Реализација наше идеје за произвоњу „Деликатес шампињона“ је 
утврђена у оквиру домаће радиности. Већ смо имали услове за про-
изводњу и узгајање шампињона и буковаче, па нам није било тешко 
да кренемо и са маринирањем. Још увек смо мали, нови на тржишту, 
а моји родитељи су тај део посла везан за маркетинг и промоцију 
препустили мени. Тако сада, поред свог посла у струци, активно ра-
дим на промоцији наших производа и умрежавању са људима који су 
у свету кулинарства и производње и продаје домаћих намирница. С 
обзиром да немам много искуства у томе, прво сам покушала да пла-
сирам „Деликатес печурке“ ресторанима и на пијацама, али нисам 
наишла на интересовање, посебно што је производ нов.

Највећи проблем је заправо био како да пласирам производ без ве-
ликог улагања у маркетинг, а у томе ми је помогла упорност. Не могу 
да кажем да сам у том тренутку одустала од ресторана и пијаца, али 
решила сам да размотрим и неке друге могућности. Чула сам за радњу 
„Домаћини“, у близини Бајлонијеве пијаце, која продаје искључиво не-
индустријске, домаће и здраве производе, контактирала их и затим су 
се „Деликатес шампињони“ нашли на полицама једне радње. Након 

Упознајте Марију Стевић, младог архитекту, која је поред свог посла нашла снаге и 
времена не само да настави породични бизнис, већ да га унапреди и модернизује на прави 
начин. Како каже, породични посао је нешто за шта се вреди борити, а посао у струци је 
оно што жели да створи. „Имам две љубави у послу и два поља у којима тежим да успем: 

архитектура и производња маринираних печурака као здраве хране“, каже Марија

НОВИ РЕЦЕПТИ
Маринирани шампињони и буковаче које производи Пољопривредно газдинство 

„Стевић“ све више освајају љубитеље врхунских укуса

Годинама смо трагали за идеалном,
савршеном рецептуром, имали у виду да 

су људи навикли на препознатљив,
киселкаст укус маринираних шампињона 

и били сигурни да ће будући клијенти
добро реаговати на нови укус који смо 

осмислили. Били смо у праву.
Наши шампињони и буковаче се

маринирају у уљу, белом вину и зачинима, 
без конзерванса, а крајњи процес

производње је пастеризација тегли
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тога је уследило још неколико сличних сарадњи са радњама у Београду, 
као и излагање на различитим манифестацијама, попут Ноћног марке-
та, Кухиње света, које су допринеле да јавност чује за производ. 

Поред дегустација, где се људи заправо увере у квалитет и специ-
фичан укус, најефективнији вид промовисања бренда је на друштве-
ним мрежама. Ја користим Фејсбук и Инстаграм налоге као вид ре-
кламирања.

Као једна од препрека појавила се цена производа, који је био 
нешто скупљи пре свега због квалитета, али и селекције и величине 
печурака. У процесу прављења ручно бирамо најситније шампињоне 
екстра класе, чистимо их и кувамо са посебном пажњом, не корис-
тећи конзерванс. Слична је прича и са буковачама, које се пре самог 
кувања сецкају. Када се кувају печурке изгубе на тежини, па да би 
се остварила жељена грамажа плода у припремљеним теглама у са-
мој фази кувања мора се додати скоро дупло више печурака, што је 
такође фактор који утиче на цену. Како бисмо формирали различит 
ценовни ранг, ускладили смо грамаже, али и величину печурака по 
различитим величинама тегли и тако решили тај проблем.

На утисак клијената утиче и дизајн етикете, чему посвећујемо 
посебну пажњу. Ја сам по природи перфекциониста и увек тежим ка 
бољем, па како нисам задовољна тренутним дизајном, радим вредно 
на подизању визуелног квалитета на виши ниво. Морам признати да 
ово није лак посао и да је сваки детаљ важан, а циљ ми је да етике-
та изгледа савремено, минималистичког дизајна са елементима који 
асоцирају на домаћи производ, али и премијум бренд. 

Како превазићи страх на почетку пословања са којим се 
сусреће свако ко улази у приватни бизнис?

Сви страхови се превазилазе упорношћу и радом. Питала сам 
се какве ће бити рекације купаца када пробају шампињоне у уљу и 
вину, да ли је тржиште спремно за нешто ново? Такође, бринула сам о 
томе како ћу да остварим прве контакте и сарадњу у послу. Имала сам 
осећај да све зависи само од моје заинтересованости за посао и моје 
упорности. Ја имам много воље и жеље да овај посао успе и посма-
трам ширу слику када је реч о пословању. Немогуће је окренути леђа 
таквом послу, нарочито сада када се зна да будућност лежи у произ-
водњи здраве хране, а ја желим да то искористим на најбољи начин. 

Задовољна сам послом, сада немам више страхова од неуспеха јер 
вредно радим и трудим се да унапредим фирму и производе у сваком 
смислу. Када видим да су купци одушевљени и задовољни када про-
бају наше шампињоне, знам да сам на правом путу. Људи су почели да 
нас прате и долазе на манифестације да би купили наше шампињоне.

Ко су ваши клијенти?
Наши клијенти су људи који воле да пробају нешто ново, али и 

они који брину да намирнице које купују нису индустријске. Трудим 
се да што чешће будем у контакту са купцима, да редовно одговарам 
да поруке које у последње време све чешће добијам. Приликом саме 
продаје и дегустације увек разговарам са људима како бих им објас-
нила по чему се овај производ разликује од других. Увек слушам све 
њихове сугестије, па су идеје на којима тренутно радим са својим 
тимом у оквиру производње, а на иницијативу купаца, креирање пи-
кантнијих варијанти маринираних печурака.

Шта онда кажу купци, због чега им се свиђају „Деликатес 
шампињони“?

Наши купци су различити, али се сви када једном пробају „Дели-
катес шампињоне“ увек врате по још. Укус је тај који их осваја, а као 
специфичности у укусу наводе то што су шампињони благог укуса 
са тачном мером зачина, ни превише слани, ни кисели, са благим 
укусом вина. 

Маријина прича потврда је да када се на прави, отворен и ис-
крен начин приступи пословању и клијентима, успех је известан. 
Међутим, она стално учи и напредује, па тако има бројне планове за 
будућност, као што су осмишљавање нових укуса и ширење асорти-
мана, али и рад на новом дизајну етикете и амбалаже, побољшању и 
унапређењу процеса производње и бољем маркетингу.

„Ови дугорочни планови везани су за циљ да се продаја једног 
дана оствари и на иностраном тржишту, за почетак у земљама у ок-
ружењу“, закључује Марија Стевић. Јелена Бајевић

„Задовољна сам послом, немам више страх 
од неуспеха, јер вредно радим и трудим се 

да унапредим фирму и производе у
сваком смислу. Када видим да су купци 
одушевљени и задовољни када пробају 

наше шампињоне, знам да сам на правом 
путу“, каже Марија Стевић

„Поред дегустација, где се људи заправо 
увере у квалитет и специфичан укус, 

најефективнији вид промовисања бренда 
је на друштвеним мрежама. Ја користим 

Фејсбук и Инстаграм налоге као вид
рекламирања“, каже Марија

     
ЗАШТО СУ ПЕЧУРКЕ ЗДРАВЕ?

   Осим што су укусне и адекватна су замена за месо, печурке су 
здраве јер имају мали проценат холестерола и калорија, док го-
тово уопште у свом саставу немају натријум и масти. Печурке оби-
лују фосфором, калијумом и калцијумом, гвожђем и магнезију-
мом, као и читавим комплексом витамина Д и један су од ретких 
природних извора овог витамина. Јачају имуни систем тако што 
подстичу производњу белих крвних зрнаца која се боре против 
вируса и штите организам од даљих болести.
   Исхрана печуркама погодује и дијабетичарима, јер имају мали 
садржај угљених хидрата, што незнатно утиче на ниво глукозе у 
крви. Оне садрже и антиоксиданте који штите и обнављају ћелије, 
успоравају старење и добри су за опште здравље.
   Поред тога, печурке у себи садрже око 90% воде, што их чини 
одличном намирницом за очување телесне тежине. 
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У оквиру обележавања Међународног 
дана младих, Филијала за град Бео-
град Националне службе за запошља-
вање и Канцеларија за младе града 

Београда организовале су 9. августа „Дан 
отворених врата“, у просторијама предузет-
ничког инкубатора „Гнездо“, на VI спрату 
„Београђанке“.

Током ове манифестације саветници за 
запошљавање, саветници за каријерно ин-
формисање и вођење, организатори програ-
ма запошљавања и организатори образовања 
одраслих представили су младим Београђа-
нима актуелне услуге и мере активне поли-
тике запошљавања. Разговарали су са мла-
дима, делили им информативне материјале 
и летке и пружали информације и савете из 
основних области делокруга рада НСЗ. 

- Наши саветници за запошљавање да-
нас ће информисати младе о пријављивању 
на евиденцију НСЗ, представиће услуге и 
мере НСЗ, концепт активног тражења посла, 
клубове за тражење посла, сајмове запошља-
вања. Такође, представиће актуелну понуду 
послова и упутити младе како да саставе 
радну биографију (CV) и представе се посло-
давцу. Наши психолози ће промовисати ус-
луге професионалне оријентације и плани-
рања каријере, а млади ће бити у прилици 
да раде тестове самопроцене и формирају 
лични профил у складу са професионалним 
интересовањима и склоностима. Организа-
тори програма запошљавања информисаће 
младе о обуци „Пут до успешног предузет-
ника“ и о томе на који начин могу покренути 
самостални посао или како да се запосле код 
послодавца уз финансијску подршку НСЗ. 
Организатори програма обука представиће 
програме стручне праксе и стицања прак-
тичних знања, као и обуке за тржиште рада и 
на захтев послодавца - објаснио је Добросав 

Марић, директор Филијале за град Београд 
НСЗ, отварајући манифестацију.

Он је том приликом истакао да је на еви-
денцији НСЗ у јулу било 79.984 незапослених 
Београђана, што је смањење у односу на исти 
месец претходне године за 13,3%, као и да је 
у истом месецу било регистровано и 14.316 
незапослених младих до 30 година, што је у 
односу на исти период прошле године мање 
за чак 20,3%.

- Данас смо на само једној од активности 
Канцеларије за младе. Много пројеката смо ре-
ализовали током последњих 7-8 година и ост-
варили завидне резултате. Данашњи догађај је 
сјајан пример како треба радити са незапосле-
ним младим људима. Управа града је пре свега 
решена да помогне младима, да имају квали-
тетно образовање, а након тога и могућност да 
пронађу посао, да живе, раде и стварају у свом 
граду. Успели смо у последњих неколико година 
да кроз разне пројекте смањимо незапосленост 
у Београду на рекордан ниво. Покренули смо 
бизнис инкубаторе и оформили Научно-техно-

лошки парк, у коме данас успешно послује пре-
ко 300 наших најбољих младих ИТ стручњака. 
Ту је и програм „Београдска пракса“, преко које 
сваке године на одређено време запослимо 250 
младих људи у јавним предузећима и секрета-
ријатима, где знатан број њих и остане да ради. 
И наш Секретаријат за привреду, такође, сваке 
године улаже знатна средства у програм само-
запошљавања - изјавио је том приликом Нико-
ла Никодијевић, председник Скупштине града 
Београда.

У инкубатору „Гнездо“ током целе не-
деље, од 4. до 12. августа, били су организова-
ни разни догађаји намењени младима, почев 
од тродневне обуке за писање пројеката и 
јавне расправе о Локалном акционом плану 
за младе, преко Дана отворених врата НСЗ, па 
све до Конференције о предузетништву мла-
дих у туризму. У склопу прославе, у суботу 11. 
августа на Ади Циганлији је било организова-
но и мини фудбалско такмичење хуманитар-
ног карактера.

На евиденцији београдске филијале Националне службе за запошљавање у јулу 2018. 
било је регистровано 14.316 незапослених младих до 30 година, што је у односу на 

исти период прошле године мање за 20,3%

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Београдска Канцеларија за младе и НСЗ организовали „Дан отворених врата“

Немања Новаковић

     
У ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ СЕ МОРА УЛАГАТИ

   Национална служба за запошљавање је препознала младе као категорију којој треба 
пружити подршку при запошљавању, тако да у реализацији програма запошљавања на 
новоотвореним радним местима, програма самозапошљавања, програма јавних радова, 
стручне праксе или специјалистичких обука, млади имају предност. 
   У 2017. години уз финансијску подршку НСЗ 115 младих је започело сопствени посао, 107 се за-
послило код послодавца на новоотвореним радним местима, а 153 је било ангажовано на јавним 
радовима. У реализацију ових мера у овој години је уложено 150 милиона динара, што ће омо-
гућити укључивање у програме запошљавања преко 300 младих. Преко пројекта ИПА 2013 у овој 
години је пружена финансијска подршка за 100 младих који желе да започну сопствени посао.
   Кроз програм „Стручна пракса“, који подразумева обављање приправничког стажа и пола-
гање стручног испита, односно стицање примарног радног искуства које је основа за свако 
даље запошљавање, у прошлој години београдска филијала је уложила око 80 милиона дина-
ра и обучила 486 младих. У 2018. години је за овај програм одвојено 140 милиона, што ће бити 
довољно да 700 незапослених младих Београђана обави стручну праксу код послодаваца.



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

1193
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              20 
Медицина                                         23

Здравство и социјална заштита          29
Ветерина 30
Индустрија и грађевинарство              30
Саобраћај и везе                                       33
Наука и образовање                          34
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        Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

Служба за управљање кадровима
Београд

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 
41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије 
за давање сагласности за ново запошљавање и додатно 
радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-7261/2018 од 27.07. 2018. године, Служба за 
управљање кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У СЛУЖБИ ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

I Орган у коме се радна местa попуњавају: Служ-
ба за управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове каријерног 
саветовања, у звању саветник

у Центру за управљање каријером државних 
службеника у Сектору за одабир и развој 

кадрова
1 извршилац

Опис послова: Учествује у анализи и процени компе-
тенција, мотива, интересовања и каријерних потреба 
државних службеника путем интервјуа и / или групних 
вежби; пружа стручну помоћ у изради индивидуалног 
плана развоја државног службеника; примењује психо-
лошке мерне инструменте, анализира и интерпретира 
резултате за потребе процене индивидуалних потен-
цијала за развој; пружа стручну помоћ државним служ-
беницима у вези са управљањем каријером; ради саве-
товање и примењује различите инструменте за развој у 
раду са руководиоцима и јединицама за кадрове а у вези 
са управљањем каријером државних службеника; учест-
вује у изради метода и техника које се користе у Центру; 
води евиденцију тестираних кандидата; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Центра. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
психолошке науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, знање енглеског језика и знање рада 
на рачунару (Word, Excel, Internet).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о државним службеницима и области оцењи-
вања државних службеника - усмено; знање енглеског 
језика - увидом у доказ о знању енглеског језика; знање 
рада на рачунару (Word, Excel, Internet) - практичним 
радом на рачунару; вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања и организационе способности 
- посредно, путем стандардизованих тестова; вештина 
комуникације и процена мотивације за рад - усмено.

2. Радно место за финансијско-
материјалне послове, у звању саветник
у Групи за финансијске и рачуноводствене 

послове, у Сектору за правне, финансијске и 
опште послове
1 извршилац

Опис послова: обавља контролу и евиденцију рачу-
новодствених исправа и пратеће документације и при-
према захтеве за плаћање; обрађује податке за обрачун 
плата и осталих накнада и примања државних службе-

ника и намештеника и накнада за рад члановима Висо-
ког службеничког савета и жалбених комисија; усагла-
шава и сравњује књиговодствено стање главне књиге 
Трезора са помоћним евиденцијама и обавља и друге 
рачуноводствене послове; обрађује податке и доставља 
Пореској управи појединачне пореске пријаве о плаћању 
пореза и доприноса за исплате прихода физичким лици-
ма на које се плаћају порези и доприноси;  припрема и 
доставља податке Управи за трезор за регистар запос-
лених, изабраних, постављених и ангажованих лица у 
јавном сектору и ажурира друге прописане евиденције; 
стара се о чувању документације на прописан начин; 
учествује у изради оперативних финансијских планова 
Службе за извршење буџета и њиховом евидентирању 
у информациони систем Управе за трезор; учествује у 
изради предлога финансијског плана, завршног рачуна 
и периодичних извештаја о утрошку средстава; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци и познавање рада на рачунару (Word, 
Excel, Internet).

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о буџетском систему и области финансијско 
материјалних послова; познавање рада на рачунару 
(Word, Excel, Internet) - практичним радом на рачунару; 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационе способности - посредно, путем 
стандардизованих тестова; вештина комуникације и 
процена мотивације за рад - усмено.

III Место рада: Нови Београд, Булевар Михајла Пупи-
на 2 

IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: Служба за управљање кадровима, 11070 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са назнаком 
„За јавни конкурс - попуњавање извршилачког радног 
места”. 

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Сања Леверда, телефон: 011/311-
77-27.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима 
о досадашњем радном искуству; изјава у којој се стран-
ка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће то 
орган учинити уместо ње; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима или оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком вре-
менском периоду је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о знању енглеског језика 
(за радно место под бројем 1) 

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

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на веб-страници Службе за управљање кадро-
вима.

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

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Законом о оверавању потписа, рукописа и пре-
писа („Службени гласник РС“, бр. 93/14 и 22/15) је, 
између осталог, прописано да је јавни бележник надле-
жан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које 
је посебним законима који се примењују пре ступања на 
снагу овог закона прописано да их оверава суд, однос-
но општинска управа; да основни суд односно општин-
ске управе као поверени посао задржавају надлежност 
за оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 
2017. године; да ће изузетно у градовима и општинама 
у којима нису именовани јавни бележници, потписе, 
рукописе и преписе оверавати основни судови, судске 
јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, 
односно општинске управе, као поверени посао и после 
1. марта 2017. године, а до именовања јавних бележни-
ка. 

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

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

X Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази, назначене вешти-
не и знања биће проверени у просторијама Службе за 
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, почев од 27.08.2018. године, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени телефоном на контакте 
које су навели у својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној код јавног бележника (изузетно у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама, 
као поверени посао), биће одбачене. Као доказ се могу 
приложити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу e-управе, 
на огласној табли, веб-страници и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

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

Администрација и управа 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ

И ИНФОРМИСАЊA
Београд, Влајковићева 3

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправка, 
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 1, Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
Републике Србије”, бр. 41/07 и 109/09), Закључка Коми-
сије 51 број: 112-7289/2018, од  27. јула 2018. године, 
Министарство културе и информисања оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА

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

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за заштиту 
архитектонског наслеђа, у звању 

саветник
Одсек за заштиту непокретних културних 

добара, задужбине и фондације, Сектор за 
културно наслеђе

1 извршилац

Опис послова: Прати и анализира стање у области 
заштите архитектонског наслеђа и припрема  извештаје, 
информације и анализе из делокруга рада; учествује 
у поступку израде програмског и финансијског плана 
у делу који се односи на пројекте у области заштите 
архитектонског наслеђа, прати реализацију и врши ева-
луацију пројеката из области заштите архитектонског 
наслеђа; учествује у процедурама везаним за давање 
мишљења на предлоге урбанистичких и просторних 
планова, предлоге одлука и извештаја о изради стра-
тешке процене утицаја на животну средину и програ-
ме заштите и развоја утврђених природних добара и 
предузима законом прописане мере у случају да се 
просторним и урбанистичким плановима не обезбеђују 
заштита и коришћење непокретних културних добара 
у складу са прописима; врши надзор над спровођењем 
закона у области заштите споменика културе, простор-
них културно-историјских целина и знаменитих места и 
припрема предлог решења о утврђивању испуњености 
прописаних услова за почетак рада и обављање делат-
ности завода за заштиту споменика културе; решава у 
управним стварима у области заштите и коришћења 
непокретних културних добара; учествује у припреми 
и спровођењу конкурса у области заштите, очувања и 
презентације непокретног културног наслеђа и обавља 
и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничо-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, познавање једног страног језика, најмање 
три године радног искуства у струци и положен државни 
стручни испит.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о културним добрима, Закона о култури, Зако-
на о општем управном поступку, Закона о планирању и 
изградњи, Закона о Просторном плану Републике Србије 
од 2010. до 2020. године, Правилника о садржини, начи-
ну и поступку израде документа просторног и урбанис-
тичког планирања, Правилника о начину и поступку за 
расписивање и спровођење урбанистичо-архитектон-
ског конкурса, делокруг рада Министарства културе и 
информисања - усмено; знање једног страног језика 
- увидом у сертификат или други доказ о знању једног 
страног језика; вештина комуникације - усмено. 

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

IV Место рада: Београд, Влајковићева 3

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

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

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

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

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

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

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 бележни-
ци, приложени докази моги бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама као 
поверени посао). Документа која су оверена пре 1. мар-
та 2017. године могу бити оверена у општини или суду.

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

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

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

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

X Провера оспособљености, знања и вештина 
кандидата у изборном поступку: Са кандидати-
ма чије пријаве буду благовремене, потпуне, јасне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место провера стручне 
оспособљености, знања и вештина, обавиће се у Бео-
граду, почев од 3. септембра 2018. године, са почетком 
од 09.00 часова у просторијама Министарства културе и 

информисања, Београд, Влајковићева 3, о чему ће учес-
ници конкурса бити обавештени путем телeфона или на 
електронске адресе које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној код јавног бележника (изузетно у градови-
ма и општинама у којима нису именовани јавни бележ-
ници, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцеларија-
ма основних судова, односно општинским управама, као 
поверени посао), биће одбачене.

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

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

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

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ
ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

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), чл. 17 став 1, чл. 18, чл. 19 ст. 1 и 2, чл. 
20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-3897/2018 од 
25. априла 2018. године и 51 број: 112-6103/2018 од 28. 
јуна 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Упра-
ва за заједничке послове републичких органа, Београд, 
Немањина 22-26 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место послови архивирања у 
звању референт

Писарница Владе, Одељење за 
административне послове, Сектор за правне 

и административне послове
2 извршиоца

Опис послова: Разврстава и уноси предмете и прис-
пеле поднеске у терминал; здружује накнадно приспеле 
поднеске са архивирањем предмета; доставља предме-
те у рад, стара се о роковима; улаже предмете у архиву, 
даје податке о кретању предмета и обавља друге посло-
ве по налогу шефа Писарнице.
Услови за рад на радном месту: средња стручна 
спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, 
положен државни стручни испит, најмање две године 
радног искуства у струци, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи, Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе - усмено; Упутства 
о канцеларијском пословању органа државне управе и 
Уредбе о категоријама регистратурског материјала са 
роковима чувања; вештина комуникације - усмено; знање 
рада на рачунару - практичан рад.

2. Радно место послови пријема 
и класификације поште, у звању 

референт
Писарница републичких органа Управе, 
Одељење за административне послове, 

Сектор за правне и административне послове
5 извршилаца

Администрација и управа  
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Опис послова: врши пријем поште и одвајање нових 
поднесака од већ евидентираних поднесака; класифи-
кује предмете; уноси податке у базу података, штампа 
омоте предмета; води попис аката, пише захтеве за 
таксу; ради са корисницима услуга; обавештава о кре-
тању предмета; архивира предмете и ставља предмете 
у интерни рок и обавља друге послове по налогу шефа 
Писарнице.

Услови за рад на радном месту: средња стручна 
спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, 
положен државни стручни испит, најмање две године 
радног искуства у струци, знање рада на рачунару. 

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи, Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Упутства о канце-
ларијском пословању органа државне управе - усмено; 
вештина комуникације - усмено; знање рада на рачуна-
ру - практичан рад. 

3. Радно место послови експедиције 
поште, у звању референт

Писарница републичких органа Управе, 
Одељење за административне послове, 

Сектор за правне и административне послове
3 извршиоца

Опис послова: врши пријем и разврставање предмета 
по републичким органима; врши разврставање пред-
мета по унутрашњим јединицама у оквиру републичког 
органа за који је задужен; врши уписивање у примоп-
редајне записнике и доставља органима у рад; прима 
решене предмете, ковертира, отпрема и даје странка-
ма обавештења и обавља друге послове из делокруга 
Писарнице по налогу шефа Писарнице.

Услови за рад на радном месту: средња стручна 
спрема друштвеног или техничког смера или гимна-
зија, положен државни стручни испит, најмање две 
године радног искуства у струци, знање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи, Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Упутства о канце-
ларијском пословању органа државне управе - усмено; 
вештина комуникације - усмено; знање рада на рачуна-
ру - практичан рад.

4. Радно место руководилац Групе за 
послове писарнице републичких органа 

у Палати „Србија“, у звању сарадник
Писарница републичких органа Управе, 
Одељење за административне послове, 

Сектор за правне и административне послове
1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира, усмерава и надзире 
рад запослених у Групи; обавештава странке о кретању 
предмета; сарађује са секторима Управе, републичким 
огранима у вези кретања и стања у предмету; израђује 
извештаје о раду Групе; саставља извештаје о резулта-
тима рада, евиденције рада запослених и података за 
обрачун плата и обавља друге послове по налогу шефа 
Писарнице.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области правне или економске 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до три године, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: позна-
вање Закона о државној управи; Закона о државним 
службеницима; Уредбе о канцеларијском пословању 
органа државне управе; Упутства о канцеларијском 
пословању органа државне управе - усмено; вештина 
комуникације - усмено; вештине аналитичког резоно-
вања и логичког закључивања, организационе способ-
ности и вештина руковођења - путем стандардизова-
них тестова; знање рада на рачунару - практичан рад.

5. Радно место документалиста - 
архивар, у звању референт

Одсек за архивске послове, Одељење за 
административне послове, Сектор за правне 

и административне послове
3 извршиоца

Опис послова: Преузима и стара се о регистратурском 
материјалу, евидентира кроз архивске књиге; излучује 
трајне архивске грађе, пакује у архивске кутије, предаје 
Архиву Србије; здружује, комплетира архивиране пред-
мете са допунама, доставља у рад предмете и обавља 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: средња стручна 
спрема друштвеног или техничког смера или гимназија, 
положен државни стручни испит, најмање две године 
радног искуства у струци, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљењости, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: познавање 
Закона о државној управи, Уредбе о канцеларијском 
пословању органа државне управе, Упутства о канце-
ларијском пословању органа државне управе - усме-
но; Уредбе о категоријама регистратурског материјала 
са роковима чувања, вештина комуникације - усмено; 
знање рада на рачунару - практичан 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: Даније-
ла Марковић, тел. 011/3616-310, Управа за заједничке 
послове 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 матичне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење или други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спремом 
и у којем периоду је стечено радно 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 кон-
курса био у радном односу. 

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

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

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

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

Потребно је да кандидат уз напред наведене доказе, 
достави попуњену изјаву којом се опредељује за једну 
од могућности: да орган прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Наведене доказе кандидат може доставити 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене 
доказе како би орган могао даље да поступа. Наведе-
ну изјаву је могуће преузети на сајту Службе за упра-
вљање 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 избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, потпуне, разумљиве, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, провера знања рада на рачунару, провере 
вештина аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационих способности и провера других 
стручних оспособљености, знања и вештина наведених 
у тексту јавног конкурса, обавиће се почев од 29.08.2018. 
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 
месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада.

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

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

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-страници и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

На наведеној веб-страници Службе за управљање 
кадровима 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 
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УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Саветник на пословима издавања 
урбанистичких услова ван обједињене 

процедуре

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
архитектонских или грађевинских наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, мастер струковним сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен држав-
ни стручни испит, најмање три године радног искуства 
у струци. 

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа: Закона о планирању и изградњи, Закона о 
општем управном поступку, усмено, познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару, организацио-
не способности, вештина резоновања, закључивања и 
вештина комуникације- усмено. 

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обреновац, 
11500 Обреновац, Вука Караџића 74, са назнаком „За 
јавни конкурс за пријем саветника на пословима узда-
вања урбанистичких услова ван обједињене процеду-
ре у Одељењу за урбанизам и комунално грађевинске 
послове, у управи ГО Обреновац“.

Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-
426.

Услови за рад на радном месту: да је учесник кон-
курса пунолетан држављанин Републике Србије, да има 
потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријава са биографијом, изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће орган 
то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту ГО 
Обреновац - www.obrenovac.rs), оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, извода из мати-
чне књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема и доказ да кандидат није 
осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци. Докази о којима се води службена евиденција 
су уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл гласник РС“, број 18/16) пропи-
сано је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Сходно наведеном потребно је да кан-
дидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО 
Обреновац: www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног бележника. Радни 
однос се заснива на неодређено време.

Знање и вештина које се проверавају у избор-
ном поступку: познавање прописа напред наведених - 
усмено, практичан рад на рачунару - писмено и вештина 
комуникације - усменим разговором.

Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место, изборни поступак ће се одржа-
ти у просторијама ГО Обреновац, Вука Караџића 74. О 
датуму и времену учесници конкурса ће бити обавеште-
ни на контакте (адресе и телефоне) који су наведени у 
пријави.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, у оригиналу или 
фотокопије оверене код јавног белжника, биће одба-
чене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се 
објављује на веб-страници Градске општине Обреновац: 
www.obrenovac.rs, на огласној табли и у листу Национал-
не службе за запошљавање „Послови“.

УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ 
ОБРЕНОВАЦ

11500 Обреновац, Вука Караџића 74

Самостални саветник на пословима 
шефа Одсека за друштвене делатности

у Одељењу за привреду и развој

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
друштвених наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, тј. на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, најмање 
пет година радног искуства у струци, познавање енглес-
ког језика, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа: Закона о образовању, Закона о о спорту, 
уређивање званичне интернет презентације - усмено, 
познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару, организационе способности, вештина резоно-
вања, закључивања и вештина комуникације - усмено.

Адреса на коју се подносе пријаве: ГО Обрено-
вац, 11500 Обреновац, Вука Караџића 74, са назнаком 
“За јавни конкурс за пријем самосталног саветника на 
пословима шефа Одсека за друштвене делатности у 
Одељењу за привреду и развој, у управи ГО Обреновац”.

Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Славица Лаиновић, тел. 011/8726-
426.

Услови за рад на радном месту: да је учесник кон-
курса пунолетан држављанин Републике Србије, да има 
потребно образовање, да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
пријаве са биографијом, изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће орган 
то учинити уместо њега (изјава се налази на сајту ГО 
Обреновац: www.obrenovac.rs), оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству, извод из матич-
не књиге рођених, оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема и доказ да кандидат није 
осуђиван на казну затвора у трајању од најмање шест 
месеци. Докази о којима се води службена евиденција 
су уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених. Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/16) пропи-
сано је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Сходно наведеном потребно је да кан-
дидат попуни изјаву којом се опредељује за једну од две 
могућности, да орган прибави податке о којима се води 
службена евиденција или ће кандидат то учинити сам. 
Наведену изјаву је могуће преузети на веб-страници ГО 
Обреновац: www.obrenovac.rs. Попуњену изјаву је неоп-
ходно доставити уз наведене доказе како би орган могао 
даље да поступа. Сви докази се прилажу у оригиналу 
или фотокопије оверене код јавног бележника. Радни 
однос се заснива на неодређено време.

Знање и вештина које се проверавају у избор-
ном поступку: Познавање прописа напред наведених - 
усмено, практичан рад на рачунару- писмено и вештина 
комуникације - усменим разговором.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашено радно место, изборни поступак 
ће се одржати у просторијама ГО Обреновац, ул. Вука 
Караџића 74. О датуму и времену учесници конкурса ће 
бити обавештени на контакте (адресе и телефоне) који 
су наведени у пријави.

НАПОМЕНЕ: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, у оригиналу или 
фотокопије оверене код јавног бележника, биће одба-
чене закључком конкурсне комисије. Овај конкурс се 
објављује на веб-страници Градске општине Обреновац: 
www.obrenovac.rs, на огласној табли и листу Националне 
службе за запошљавање „Послови“.

КРАГУЈЕВАЦ

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ
ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 

ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
34000 Крагујевац, Трг слободе 3

тел. 034/306-168

Правобранилачки помоћник у звању 
самостални саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, мастер струковним студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, положен правосудни испит, 
најмање пет година радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се у изборном поступку проверавају: познавање 
следећих важећих закона Републике Србије - Закон о 
парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, 
Закон о државном премеру и катастру, Закон о повраћају 
одузете имовине, Закон о јавној својини, Закон о пла-
нирању и изградњи, Закон о ванпарничном поступку, 
Закон о експропријацији, Закон о управном поступку и 
Закон о управним споровима.

Опис послова: обавља послове из делокруга Пра-
вобранилаштва, предузима радње заступања органа 
града, јавних служби, јавних предузећа и других прав-
них лица која се финансирају из буџета Града или чији 
је оснивач Град на расправама пред судовима и дру-
гим државним органима и организацијама; стара се 
о спровођењу правоснажних одлука и наплати трош-
кова; припрема нацрте и предлоге аката, израђује 
правобранилачке поднеске и акте, прегледа и копи-
ра судске списе, прегледа јавне књиге (катастар 
непокретности, регистар привредних субјеката, збир-
ке исправа и друго) прибавља изводе и преписе из 
јавних књига, као и документацију из збирки исправа, 
учествује у ажурирању базе подтака Градског правоб-
ранилаштва, врши друге послове предвиђене законом 
и актом о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места из делокруга Секретаријата, по налогу 
Градског правобраница и његовог заменика.

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.

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом (са наведеном 
адресом за пријем поште и бројем телефона) и наво-
дима о досадашњем радном искуству; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о положеном правосудном испи-
ту; оригинал или оверена фотокопија доказа да кан-
дидат поседује најмање пет година радног искуства 
у струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима и са којом стручном спремом 
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је стечено радно искуство); уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чиње-
ницама о којима се води службена евиденција или ће 
то орган учинити уместо ње. 

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

Документа о чињеницама о којиме 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. 

Одредбама члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном 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 одлу-
чивање о којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити 
сама. Ако странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за покре-
тање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 
став 3). Наведене доказе кандидат може да достави 
уз пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка. 

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности - да орган 
прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Образац 
изјаве може се преузети у тексту испод јавног кон-
курса на интернет презентацији Града Крагујевца: 
www.kragujevac.rs. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа. 

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

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за рад на оглашеним радним местима прове-
ра, стручних оспособљености, знања и вештина које 
се вреднују у изборном поступку обавиће се у просто-
ријама Градског правобранилаштва града Крагујевца. 
О месту и времену почетка изборног поступка канди-
дати ће бити обавештени на контакте (бројеве теле-
фона) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду од 6 
месеци.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази у оригиналу или овереној фотокопији, 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Гра-
да Крагујевца - www.kragujevac.rs, огласној табли згра-
де Управе града и у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање.

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

Адреса на коју се подносе пријаве: Градско правоб-
ранилаштво града Крагујевца, Трг слободе 3, 34000 Кра-
гујевац, са назнаком „За јавни конкурс”.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Нела Јеремић Илић, тел. 034/306-168.

Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”.

ЛЕСКОВАЦ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Београд, Немањина 22-26

На основу члана 54, члана 55 и члана 61 став 1 Зако-
на 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 3, члана 19 став 2, члана 20 став 1 и 2 и чла-
на 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкур-
са за попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, бр. 41/07-пречишћен текст 
и 109/09), Правилника о саставу конкурсне комисије, 
стучној оспособљености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку, начину њихове провере 
и мерилима за избор на радна места у Државном пра-
вобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016. године 
и Закључка комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корис-
ника јавних средстава 51 број: 112-8466/2017 од 29. 
септембра 2017. године, Државно правобранилаштво 
оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

 РАДНИХ МЕСТА
У ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Држав-
но правобранилаштво, Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају

1. Радно место: правобранилачки 
помоћник - послови заступања

у Одељењу у Лесковцу, звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене 
предмете из једне или више области права уз редован 
надзор заменика односно правобранилачког помоћ-
ника - послови заступања у Одељењу у Лесковцу, из 
надлежности сектора односно одељења у заступању 
државних органа, посебних организација и јавних 
установа чији је оснивач Република Србија, а које се 
финансирају из буџета Републике Србије пред судо-
вима, органима управе и другим надлежним органи-
ма; стара се о реализацији правноснажних одлука 
и наплати трошкова; обавештава Правобранилач-
ког помоћника - послови заступања у Одељењу у 
Лесковцу, односно заменика по чијим инструкција-
ма ради о уоченим променама до којих дође у току 
поступка у предмета којима је задужен; припрема 
извештај о присуствовању рочиштима за претходни 
месец до сваког 5. у месецу; припрема извештај о 
окончаним предметима до 10. у месецу за претходни 
месец; обавља и друге послове по налогу правобра-
ниоца и заменика.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног искуства 
у струци и положен правосудни испит, познавање рада 
на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна 
знања из области делокруга рада органа и из области 
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон 
о парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, 
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.)- 
провераваће се усменим путем; вештина комуникације, 
аналитичког резоновања и логичког закључивања - про-
вераваће се усменим путем; познавање рада на рачу-
нару - провераваће се увидом у писани доказ о завр-

шеној обуци за рад на рачунару или практичним радом 
на рачунару (када кандидат не приложи писани доказ о 
завршеној обуци за рад на рачунару).

2. Радно место: правобранилачки 
помоћник - послови заступања и 

припреме извештаја, звање саветник
1 извршилац

Опис послова радног места: обрађује сложене пред-
мете из једне или више области права и обавља сло-
жене послове из надлежности делокруга рада Сектора 
односно Одељења у вези са одговарајућим поступцима 
у заступању државних органа, посебних организација и 
јавних установа чији је оснивач Република Србија, а које 
се финансирају из буџета Републике Србије пред судо-
вима, органима управе и другим надлежним органима 
уз повремени надзор заменика, односно правобранилач-
ког помоћника - послови заступања и анализе, односно 
правобранилачког помоћника - послови заступања и 
праћења судске праксе; води електронску евиденцију и 
праћење предмета којима је задужен; обавештава пра-
вобранилачког помоћника - послови заступања и ана-
лизе, односно заменика о свим уоченим променама у 
оквиру предмета којима је задужен; припрема извештај 
о присуствовању рочиштима за претходни месец до сва-
ког 5. у месецу; припрема извештај о окончаним пред-
метима до 10. у месецу за претходни месец; обавља и 
друге послове по налогу правобраниоца или заменика.

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-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у струци и 
положен правосудни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна 
знања из области делокруга рада органа и из области 
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон 
о парничном поступку, Закон о извршењу и обезбеђењу, 
Закон о враћању одузете имовине и обештећењу и др.) - 
провераваће се усменим путем; вештина комуникације, 
аналитичког резоновања и логичког закључивања - про-
вераваће се усменим путем; познавање рада на рачу-
нару - провераваће се увидом у писани доказ о завр-
шеној обуци за рад на рачунару или практичним радом 
на рачунару (када кандидат не приложи писани доказ о 
завршеној обуци за рад на рачунару).

3. Радно место: правобранилачки 
приправник
1 извршилац

Опис послова радног места: стручно се обучава и 
оспособљава и циљу полагања правосудног испита; 
обавља мање сложене послове уз инструкцију и над-
зор заменика, односно правобранилачког помоћника - 
послови заступања и анализе, односно правобранилач-
ког помоћника - послови заступања и праћења судске 
праксе, из надлежности сектора односно одељења у 
заступању државних органа; обавља и друге послове по 
налогу правобраниоца и заменика.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: вештина кому-
никације, логичког и аналитичког резоновања, елоквен-
ције - провераваће се усменим путем; познавање рада 
на рачунару - провераваће се увидом у писани доказ о 
завршеној обуци за рад на рачунару или практичним 
радом на рачунару (када кандидат не приложи писани 
доказ о завршеној обуци за рад на рачунару).

4. Радно место: руководилац групе за 
информатику и аналитику, звање виши 

саветник
1 извршилац

Администрација и управа 
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Опис послова радног места: руководи, одговара, пла-
нира и усмерава рад групе; организује и усклађује процесе 
рада и предлаже и обезбеђује мере за ефикасан рад гру-
пе; обавља послове у вези са израдом пројектно-технич-
ке документације, израдом пројектних задатака, идејних 
решења за потребе Правобранилаштва; прати и коорди-
нира реализацију надоградње пословног софтвера; пра-
ти адаптацију објеката за потребе Правобранилаштва и 
обавља и друге послове у вези са адаптацијом објекта за 
потребе Правобранилаштва; израђује анализе, информа-
ције и друга акта која се односе на планирање адаптације 
објеката за потребе Правобранилаштва; израђује и дос-
тавља извештаје надлежним органима и информације и 
анализе из делокруга рада; обавља и друге послове по 
налогу Правобраниоца и секретара.

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области машинске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, најмање седам година радног искуства у стру-
ци и положен државни стручни испит. 

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна 
знања из области делокруга рада органа и из области 
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, 
Закон о државним службеницима и др.) - провераваће 
се усменим путем; вештина комуникације, аналитичког 
резоновања и логичког закључивања - провераваће се 
усменим путем.

5. Радно место: радно место за послове 
јавних набавки, звање саветник

1 извршилац

Опис послова радног места: припрема Предлог 
плана јавних набавки Државног правобранилаштва у 
сарадњи са Групом за финансијско-материјалне посло-
ве; прикупља, уређује и контролише податке неопходне 
за спровођење јавних набавки; припрема и израђује 
документацију у вези са набавкама за потребе Државног 
правобранилаштва; спроводи поступак јавне набавке; 
припрема нацрт уговора и споразума са другим орга-
нима, правним и физичким лицима које Државно пра-
вобранилаштво закључује из делокруга Секретаријата; 
проверава и прати усклађеност спровођења поступака 
јавних набавки са законским прописима из ове области; 
врши контролу реализације уговора након спроведеног 
поступка јавне набавке; врши истраживање тржишта 
и анализу прикупљених података; израђује извештаје 
о реализацији уговора о јавним набавкама; израђује 
извештаје о спроведеним поступцима јавних набавки; 
води евиденције о поступцима јавних набавки; израђује 
и доставља извештаје надлежним органима, информа-
ције и анализе из делокруга рада; обавља и друге посло-
ве по налогу правобраниоца и секретара.

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области правне науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, сертификат за 
службеника за јавне набавке, знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна 
знања из области делокруга рада органа и из области 
рада на радном месту (Закон о правобранилаштву, Закон 
јавним набавкама, Закон о државним службеницима и 
др.) - провераваће се усменим путем; вештина комуни-
кације, аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања - провераваће се усменим путем; познавање рада 
на рачунару - провераваће се увидом у писани доказ о 
завршеној обуци за рад на рачунару или практичним 
радом на рачунару (када кандидат не приложи писани 
доказ о завршеној обуци за рад на рачунару).

III Место рада и трајање радног односа:

- за радно место: правобранилачки помоћник - посло-
ви заступања у Одељењу у Лесковцу, звање саветник 
(које је у тексту конкурса означно редним бројем 1), 

место рада је Државно правобранилаштво, Одељење са 
седиштем у Лесковцу, канцеларија у Врању, Врање, Трг 
републике 1. 

- За радна места: правобранилачки помоћник - посло-
ви заступања и припреме извештаја, звање саветник, 
правобранилачки приправник, руководилац групе за 
информатику и аналитику, звање виши саветник и рад-
но место за послове јавних набавки, звање саветник 
(која су у тексту конкурса означена редним бројевима 
од 2 до 5), место рада је Државно правобранилаштво, 
Београд, Немањина 22-26.

- На радним местима: правобранилчки помоћник - 
послови заступања у Одељењу у Лесковцу, звање савет-
ник, правобранилачки помоћник - послови заступања и 
припреме извештаја, звање саветник, руководилац гру-
пе за информатику и аналитику, звање виши саветник и 
радно место за послове јавних набавки, звање саветник 
(која су у тексту конкурса означена редним бројевима 1, 
2, 4 и 5), радни однос се заснива на неодређено време.

- На радном месту правобранилачки приправник 
(које је у тексту конкурса означено редним бројем 3), 
радни однос се заснива на одређено време, у трајању 
од 3 године.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

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

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 8 (осам) 
дана и почиње да тече наредног дана од дана оглаша-
вања јавног конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VI Адреса на коју се подносе пријаве за сва рад-
на места: Државно правобранилаштво, 11000 Београд, 
Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс и називом 
радног места на које се конкурише“.

VII Лице које је задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Ивана Милошевић, тел. 011/3631-224.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана писана пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству, са назначеним 
радним местом на које се конкурише; изјава у којој се 
кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке о 
чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фото-
копија доказа о положеном правосудном испиту - за рад-
на места под редним бројем 1 и 2; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима - за радна места 
под редним бројем 4 и 5; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном испиту за службеника за јавне 
набавке - за радно место под редним бројем 5; ориги-
нал или оверена фотокопија сертификата или другог 
доказа о познавању рада на рачунару - за радна места 
под редним бројевима 1, 2, 3 и 5; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори и др. акти из којих се може утврдити 
на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство) - за рад-
на места под редним бројем 1, 2, 4 и 5.

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

Сви докази се прилажу 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 судо-
вима, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама - као 
поверени посао задржавају надлежност за оверавање 
потписа, рукописа и преписа и после 1. марта 2017. годи-

не, а до именовања јавних бележника). Као доказ могу 
се приложити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном право-
судном испиту, уверење о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима и сертификат о 
положеном испиту за службеника за јавне набавке.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да 
ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је 
преузети на веб-страници Државног правобранилаштва: 
www.dpb.gov.rs, у делу „Јавност рада - Огласи и конкурси“. 

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

IX Место, дан и време провере оспособљености, 
знања и вештина у изборном поступку: Са кандида-
тима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за рад на оглашеним радним мести-
ма, провера стручних оспособљености, знања и вештина, 
која се вреднују у изборном поступку, почеће од 10. септем-
бра 2018. године, са почетком у 10.00 часова, у просторија-
ма Државног правобранилаштва, у седишту органа, у Бео-
граду, Немањина 22-26, о чему ће учесници конкурса бити 
појединачно обавештени на бројеве телефона или адресе 
електронске поште које су навели у својим пријавама.

Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним 
службеницима, кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од 6 месеци. 

Кандидат без положеног државног стручног испита за рад 
у државним органима (за радна места под редним бројем 
4 и 5), прима се на рад под условом да тај испит положи 
до окончања пробног рада. Кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима, достављају 
доказ о положеном правосудном испиту.

Уколико се спроводи провера познавања рада на рачу-
нару практичним радом на рачунару, она подразумева 
реализацију задатака који обухватају: обраду текста у 
стандардним програмима, електронску комуникацију 
и претраживање интернета (пакет MS Office и Internet 
Explorer). Само за кандидате који успешно заврше про-
веру познавања рада на рачунару, спроводи се прове-
ра других стручних оспособљености, знања и вештина 
наведених у тексту огласа јавног конкурса, сагласно чла-
ну 6 став 2 Правилника о саставу конкурсне комисије, 
стучној оспособљености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку, начину њихове провере 
и мерилима за избор на радна места у Државном пра-
вобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 2016. године.

Кандидати који конкуришу на више оглашених радних 
места подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу, у којима наводе које доказе су при-
ложили и уз коју од пријава су приложили доказе који се 
цене у изборном поступку.

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

Овај оглас се објављује на огласној табли и веб-страници 
Државног правобранилаштва, веб-страници Службе за 
управљање кадровима, на порталу е-управе, веб-стра-
ници и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

Администрација и управа  
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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.

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

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

Послови дипломираног економисте за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, високо обра-
зовање на студијама првог и другог степена у области 
економије у трајању од најмање четири године; знање 
рада на рачунару. Поред посебних услова, кандидати 
треба да испуњавају и услове из одредби Закона о раду. 
Кандидат треба и да је држављанин Републике Србије, 
да је пунолетан, да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или 
за кривично дело које га чини неподобним за обављање 
послова у државном органу.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи 
следеће доказе: диплому о стручној спреми, уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о здравственој способности, уве-
рење надлежне полицијске управе да није осуђиван за 
кривично дело на безусловну казну затвора у трајању од 
најмање шест месеци или за кривично дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу 
(издато након објављивања огласа). Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је оверена у општи-
ни или суду или код јавног бележника. Пријава на оглас 
садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања. Пријаву на оглас са комплетном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: 
„За оглас“. Лице задужено за давање обавештења о 
огласу: Александра Вучковић, тел. 064/8698-890. Рок за 
подношење пријаве на оглас је 8 дана од објављивања. 
Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, у 
оригиналу или фотокопији овереној у општини или суду 
или код јавног бележника, биће одбачене. 

ЛОЗНИЦА

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

Прекршајни суд у Лозници, председник суда - судија 
Милица Перишић на основу чл. 47, 48, 54 и 55 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС“, бр. 
79/05, 81/05, 83/05, 104/19, 99/14 и 94/17), члана 12 ста-
ва 3 Закона о начину одређивања максималног броја 
запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“ , 
бр. 68/15, 85/15 (решење Уставног суда), 81/16 (Одлука 
Уставног суда), одредби члана 17, 18, 19, 20 и 21 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у дражавним органима („Службени гласник 
РС“, бр. 41/07 и 109/09), дописа председника Врховног 
касационог суда Су I-1 272/2017-1 од 29. новембра 2017. 
године и Су I-1 272/2017-1 од 8. децембра 2017. године, а 
у складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Прекршајном суду у Лозници, 
број: Су V-35-1/16 од 14.01.2016. године:

ОГЛАШАВА

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА
ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Државни орган у коме се радно место попуња-
ва: Прекршајни суд у Лозници, Лозница, улица Јована 
Цвијића бб

II Радно место које се попуњава:  

Шеф рачуноводства у звању саветник
државни службеник, радни однос на 

неодређено време
1 извршилац

III Услови за запослење на радном месту

1. Услови предвиђени Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Пре-
кршајном суду у Лозници, број: Су V-35-1/16 од 
14.01.2016. године: 

- стечено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету;
- положен државни стручни испит и
- најмање 3 године радног искуства у струци. 

2. Општи услови за заснивање радног односа у државним 
органима:
- 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 учесник конкурска није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци.

3. Опис послова радног места: руководи Службом и 
одговоран је за правилан, ефикасан и ажуран рад запос-
лених у Служби, распоређује послове и даје стручна упу-
ства запосленима, припрема предлог финансијског пла-
на, израђује финансијске извештаје, усаглашава и врши 
сравњивање књиговодственог стања главне књиге 
трезора са помоћним књигама и евиденцијама, обавља 
контролу и евиденцију рачуноводствених исправа и 
пратеће документације, припрема захтеве за плаћање, 
припрема финансијске податке за регистар запосле-
них, одговоран је за унос и тачност пореских пријава у 
електронској форми; припрема налоге у информацио-
ном систему управљања јавним финансијама Управе за 
трезор Србије прегледа захтеве за плаћање, трансфер 
средстава и предаје периодичне извештаје Управи за 
трезор, прати реализацију плаћања по профактурама и 
рачунима за јавне набавке, учествује у припреми нацрта 
годишњег плана јавних набавки, припрема документа-
цију и прати реализацију финансијских уговора, обавља 
и друге послове по налогу председника суда или секре-
тара суда.

IV Место рада: Лозница, Јована Цвијића бб

V Стручнa оспособљеност, знањa и вештине које 
се оцењују у изборном поступку: познавање пропи-
са из области рачуноводства - Закон о рачуноводству, 
Закон о буџетском систему, Закон о буџету Републике 
Србије за 2018. годину - провера кроз усмени разговор 
са учесницима јавног конкурса; вештина комуникације, 
логичког и аналитичког резоновања, елоквенције и 
опште културе - провера кроз усмени разговор са учес-
ницима јавног конкурса. 

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 
дана и почиње да тече наредног дана од дана објављи-
вања огласа у „Службеном гласнику Републике Србије“.

VII Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу је: Миодраг Бошковић, секретар суда, 
контакт телефон: 015/882-305.

VIII Адреса на коју се пријаве подносе: Пријаве на 
конкурс са потребним доказима подносе се: у седишту 
Прекршајног суда у Лозници, на адреси Јована Цвијића 
бб и то у просторији у којој ради секретар суда или 
поштом на напред наведену адресу са назнаком „За кон-
курс”.

IX Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:
Учесници јавног конкурса у остављеном року и на наве-
дену адресу достављају следеће доказе:
1) потписану пријаву са назначеним радним местом за 
које учесник конкурише, са биографијом, адресом пре-
бивалишта и бројем контакт телефона; 
2) оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
3) оригинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном државном испиту;
4) оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије;
5) оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених;
6) уверење надлежног органа да кандидат није осуђи-
ван (не старије од шест месеци);
7) попуњену и потписану изјаву у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће Прекршајни суд у Лозници прибавити 
податке о чињеницама о којима се води службена еви-
денција (Образац брoj 1) или ће то кандидат учинити 
сам (Образац брoj 2).

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном испиту и уверење да кандидат није осуђиван. 

Одредбама чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописа-
но је, поред осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да Прекршајни суд 
у Лозници прибави податке о којима се води службе-
на евиденција (Образац број 1) или да ће то кандидат 
учинити сам (Образац брoj 2). Наведене обрасце изјава 
је могуће преузети на интернет страници Прекршајног 
суда у Лозници: www.lo.pk.sud.rs/prekrsajni-sud-u-loznici-
vesti-1.html 

Попуњену изјаву по Обрасцу 1 или по Обрасцу број 2 је 
неопходно доставити уз наведене доказе како би Прекр-
шајни суд у Лозници могао даље да поступа.

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

Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у 
оригиналу или овереној фотокопији, као и неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве, биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

X Место, дан и време када ће се обавити провера 
оспособљености, знања и вештина кандидата у 
изборном поступку: Са кандидатима чије су пријаве 
благовремене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, Конкурсна комисија ће обавити проверу 
оспособљености, знања и вештина кандидата у избор-
ном поступку у Лозници, у просторијама Прекршајног 
суда у Лозници, Јована Цвијића бб. Време и тачна прос-
торија биће накнадно одређени, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени.

Напомене: Изборни поступак ће бити спроведен без 
дискриминације у смислу члана 18 Закона о раду. Кон-
куренција се заснива на квалитету и отворена је за све 
који испуњавају прописане услове. Сви изрази, појмови 
и термини употребљени у овом огласу у граматичком 
мушком роду, подразумевају природни и мушки и жен-
ски род лица на које се односе.

Овај оглас објављује се на: интернет презентацији Пре-
кршајног суда у Лозници, интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, порталу е-управе, оглас-
ној табли суда, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање као 
и у дневном листу „Данас“. 

НОВИ С А Д

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РУМЕНКА“
21201 Руменка, Ослобођења 26

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: стече-
но високо образовање из области филолошке науке, 
правне науке или економске науке, на студијама другог 
степена (мастер академске студије или специјалистич-
ке академске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године и најмање пет годи-
на радног искуства у струци. Кандидат за директора 
дужан је да предложи програм рада и развоја за мандат-
ни период од четири године као саставни део конкур-
сне документације. Садржина пријаве: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адреса становања, 
подаци о образовању и подаци о дужини и врсти радног 
искуства са кратким описом послова на којима је кан-
дидат радио до подношења пријаве на конкурс и одго-
ворности на тим пословима. Документација која се при-

Администрација и управа 
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лаже уз пријаву на конкурс као докази о испуњености 
услова прописаних јавним конкурсом: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); ове-
рена фотокопија личне карте; уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверна фотокопија); 
диплома о стеченом високом образовању (оверена 
фотокопија); исправе којима се доказује дужина и врста 
радног искуства у струци (потврде, решења, уговори о 
раду, фотокопија радне књижице и друга акта из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство и дужина радног искуства); 
уверење суда да против кандидата није стављен захтев 
за спровођење истраге, предлог за спровођење одређе-
них истражних радњи, није подигнута оптужница или 
оптужни предлог за кривична дела за која се гоњење 
предузима по службеној дужности (не старије од 6 месе-
ци); уверење из казнене евиденције полицијске управе 
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) и 
предлог програма рада и развоја за четворогодишњи 
мандатни период. Конкурс је отворен 10 дана од дана 
објављивања. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављати у затвореној коверти, пре-
порученом пошиљком на горенаведену адресу, са наз-
наком: „За Управни одбор Културног центра Руменка 
- јавни конкурс за избор кандидата за директора Култур-
ног центра Руменка, Руменка“ или лично (радним даном 
од 8.00 до 16.00 часова). Неблаговремене, непотпуне, 
недопуштене и неразумљиве пријаве Управни одбор 
ће одбацити закључком, против кога се може изјавити 
посебна жалба оснивачу, у року од три дана од дана 
достављања закључка. Жалба не задржава извршење 
закључка.

ПАНЧЕВО

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - испр., 
64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 
4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуња-
вање радних места у Управи за извршење кривичних 
санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-5030/2018 од 31. маја 
2018. године и 51 број: 112-5299/2018 од 6. јуна 2018. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних санк-
ција, Немањина 22-24, Београд 

Радна места која се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

1. Лекар специјалиста психијатар или 
неуропсихијатар

у Служби за здравствену заштиту
у звању самостални саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области медицинске науке на 
академским интегрисаним, специјалистичким студија-
ма у обиму од најмање 420 ЕСПБ, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, положен 
државни стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите, положен специјалистички испит 
из неуропсихијатрије или психијатрије и најмање пет 
година радног искуства на истим или одговарајућим 
пословима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

2. Лекар специјалиста интерниста
у Служби за здравствену заштиту

у звању самостални саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области медицинске науке на 
академским интегрисаним, специјалистичким студија-
ма у обиму од најмање 420 ЕСПБ бодова, односно на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, 
положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите, положен специјалистички 
испит из интерне медицине и најмање пет година радног 
искуства на истим или одговарајућим пословима.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

3. Лекар опште медицине
у Служби за здравствену заштиту

у звању саветник
2 извршиоца

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из научне области медицинске науке на 
академским интегрисаним, специјалистичким студија-
ма у обиму од најмање 360 ЕСПБ, односно на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, положен 
државни стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите и најмање три година радног иску-
ства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

4. Медицински техничар
у Служби за здравствену заштиту

у звању референт
9 извршилаца

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, медицинске струке - смер за медицинске технича-
ре, положен државни стручни испит или стручни испит у 
области здравствене заштите и најмање две године рад-
ног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

5. Санитарни техничар
у Служби за здравствену заштиту

у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту:  завршена средња 
школа медицинске струке - санитарни техничар, поло-
жен државни стручни испит или стручни испит у области 
здравствене заштите, најмање две године радног иску-
ства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Место рада: Панчево, Баваништански пут бб

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, име и презиме, датум 
и место рођења, адреса становања, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спре-
ме прописане за радно место на које се конкурише, са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде 
својеручно потписана) -заједничко за сва радна места;

- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је 
наведена у условима за радно место - заједничко за сва 
радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривично дело које се гони по служ-
беној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за 
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног одно-
са, издата од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту у области здравствене заштите или 
државном стручном испиту - заједничко за сва радна мес-
та (у складу са чланом 101 Закона о државним службе-
ницима, државни стручни испит нису дужни да полажу 
државни службеници који су здравствени радници или 
здравствени сарадници у Управи за извршење кривичних 
санкција, који су у обавези да полажу или су положили 
стручни испит у области здравствене заштите);
- доказ о положеном специјалистичком испиту из неу-
ропсихијатрије или психијатрије, у оригиналу или ове-
реној фотокопији - за радно место под редним бројем 1;
- доказ о положеном специјалистичком испиту из интер-
не медицине, у оригиналу или овереној фотокопији - за 
радно место под редним бројем 2;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо ње - 
заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презен-
тацији Министарства правде, на следећој интернет адре-
си: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php.

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3). 

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

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

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

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

Администрација и управа  
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Сви докази прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити преведени на срп-
ски језик и оверени од стране овлашћеног судског тума-
ча. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која 
је стечена у иностранству, мора бити нострификована.

IV Општи услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службе-
ницима).

Посебни услови за рад на радном месту: чланом 
253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција 
(„Службени гласник РС“, број 55/14), прописано је да 
се у радни однос у Управи не може примити лице које 
је осуђено због кривичног дела које се гони по службе-
ној дужности, лице које је осуђено на безусловну казна 
затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, у 
складу са прописима којима је уређено вршење безбед-
носних провера, постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“.

VI Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашеном радном месту провера стручних 
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 
изборном поступку спровешће се у просторијама Казне-
но-поправног завода у Панчеву.

О дану и времену спровођења изборног поступка канди-
дати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу 
у својим пријавама.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних санк-
ција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Биљана Станишић, тел. 011/363-11-93.

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

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу, а нису приправници, 
подлежу пробном раду од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, којим је утврђено да су кандидати-
ма при запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата заснива на стручној оспособљености, знању и 
вештинама, кандидати са положеним државним струч-
ним испитом немају предност у изборном поступку у 
односу на кандидате без положеног државног стручног 
испита. 

Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве за свако радно место на које 
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су прило-
жили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од стране јавног бележника биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 
254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу 
е-управе и на огласној табли Управе за извршење кри-
вичних санкција, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - испр., 
64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), члана 
4 Правилника о спровођењу јавног конкурса за попуња-
вање радних места у Управи за извршење кривичних 
санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 137/14) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 број: 112-5030/2018 од 31. маја 
2018. године и 51 број: 112-5299/2018 од 6. јуна 2018. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних санк-
ција, Немањина 22-24, Београд

Радна места која се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

1. Организатор пољопривредне 
делатности

у Служби за обуку и упошљавање
у звању саветник

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из биотехничке науке - смер пољопривреда 
на основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, 
најмање три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

2. Шеф Одсека за одржавање
у Служби за обуку и упошљавање

у звању саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо 
образовање из стручне области грађевинско инжењер-
ство, електротехничко и рачунарско инжењерство, 
инжењерство заштите животне средине и заштите на 
раду, машинско инжењерство, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и најмање 
три године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

3. Инструктор пољопривредне 
производње

у Служби за обуку и упошљавање
у звању референт

1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, пољопривредне струке, положен државни струч-
ни испит и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

4. Инструктор сточарске производње
у Служби за обуку и упошљавање

у звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа, ветеринарске струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима. 

5. Инструктор кувар
у Служби за обуку и упошљавање

у звању референт
5 извршилаца

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа угоститељске струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: знање из 
Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; вешти-
на комуникације - непосредно, кроз разговор са канди-
датима.

Место рада: Панчево, Баваништански пут бб

III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, име и презиме, датум 
и место рођења, адреса становања, мејл адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства у степену стручне спре-
ме прописане за радно место на које се конкурише, са 
кратким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде 
својеручно потписана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема за стручну спрему која је 
наведена у условима за радно место - заједничко за сва 
радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривично дело које се гони по служ-
беној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за 
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кандида-
ту раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде радне дужности из радног одно-
са, издата од стране државних органа у коме је учесник 
јавног конкурса био у радном односу - заједничко за сва 
радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту - заједничко за сва радна 
места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - зајед-

Администрација и управа 
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ничко за сва радна места (наведену изјаву могуће је пре-
узети на интернет презентацији Министарства правде, 
на следећој интернет адреси: http://www.mpravde.gov.rs/
tekst/9998/konkursi.php).

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неопходним за 
одлучивање о којима се води службена евиденција, да 
их прибавља и обрађује (члан 9 став 3); да у поступку 
који се покреће по захтеву странке орган може да врши 
увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција када је то нео-
пходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року 
не поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати 
неуредним (члан 103 став 3). 

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе 
о којима службену евиденцију воде други органи, у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

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

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

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача. Диплома којом се потврђује стручна спрема, а 
која је стечена у иностранству мора бити нострифико-
вана.

IV Општи услови за рад на радном месту: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци (члан 45 став 1 Закона о државним службе-
ницима).

Посебни услови за рад на радном месту: чланом 
253 став 4 Закона о извршењу кривичних санкција 
(„Службени гласник РС“, број 55/14) прописано је да се 
у радни однос у Управи не може примити лице које је 
осуђено због кривичног дела које се гони по службе-
ној дужности, лице које је осуђено на безусловну казна 
затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, у 
складу са прописима којима је уређено вршење безбед-
носних провера, постоје безбедносне сметње.

V Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана оглашавања у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање 
„Послови“.

VI Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за рад на оглашеном радном месту, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина које се вреднују у 
изборном поступку спровешће се у просторијама Казне-
но-поправног завода у Панчеву.

О дану и времену спровођења изборног поступка канди-
дати ће бити обавештени телефоном или телеграмом, 
на контакте (бројеве телефона или адресе) које наведу 
у својим пријавама.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство правде, Управа за извршење кривичних санкција, 
11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачких радних места“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Биљана Станишић, тел. 011/3631-193.

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

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања пробног рада. 
Сагласно члану 9 Закона о државним службеницима, 
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању 
у државни орган, под једнаким условима доступна сва 
радна места и да се избор кандидата заснива на струч-
ној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају пред-
ност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита. 

Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве за свако радно место на које 
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су прило-
жили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини или суду или од стране јавног бележника биће 
одбачене закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чланом 
254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу 
е-управе и на огласној табли Управе за извршење кри-
вичних санкција, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

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

ПОЖ АРЕВАЦ

ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ
12300 Петровац на Млави

Српских владара 163
тел. 012/334-808

e-mail: muzejpetrovacnamlavi@gmail.com

Кустос - историчар уметности
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: завршен филозофски факултет, група за исто-
рију уметности, VII/1 степен стручне спреме, положен 
стручни испит за звање кустос, познавање рада на рачу-
нару. Документа: оверена фотокопија дипломе, уверење 
о положеном стручном испиту, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, CV/биографија. 
Општи услови запошљавања одређени су у складу са 
Правилником о систематизацији радних места у Завичај-
ном музеју у Петровцу на Млави и Статутом Завичајног 
музеја Петровац на Млави. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
и на огласној табли завода за запошљавање Петровац 
на Млави.

ПРОКУПЉЕ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

18430 Куршумлија, Палих бораца 15
тел. 027/380-963

www.kursumlija.org

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факулету; четири године радног искуства, од чега 
две године на руководећим пословима у јавном сектору, 
јавној служби или другом привредном друштву које је 
основано у области развоја туризма, културе и инфор-
мисања; да кандидат поседује организационе способ-
ности, да понуди свој програм рада и да нема законских 
сметњи за његово именовање.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству РС, диплому о стече-
ној стручној спреми (оверена фотокопија), доказ о рад-
ном искуству (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца), уверење да није осуђиван за кривично 
дело и да се против њега не води кривични поступак (не 
старије од 6 месеци), фотокопију личне карте и биогра-
фију са контакт подацима. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање и биће одбаче-
не закључком. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс за избор директора“. 

ВРАЊЕ

ОПШТИНА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, Маршала Тита 36

тел. 017/669-114

1) Послови грађевинарства - саветник

УСЛОВИ: кандидат треба да има завршено високо обра-
зовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ, мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије у 
трајању од четири године или специјалистичке студије 
на факултету, дипломирани инжењер грађевинарства 
или архитектуре, најмање три године радног искуства у 
струци, познавање рада на рачунару (Ms Office пакет, 
Интернет).

2) Финансијско-рачуноводствени 
послови у области породиљских права - 

млађи сарадник

Администрација и управа  
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УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршено високо обра-
зовање на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, односно на основним сту-
дијама у трајању од 3 године, економиста - бачелор еко-
номиста правник - бачелор правник или бечелор обра-
зовно-научног поља друштвено-хуманистичких наука и 
најмање 1 година радног искуства у струци; познавање 
рада на рачунару (Ms Office пакет и Интернет).

3) Послови - скупштине општине

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршено високо 
образовање на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године или специјалистичим студијама на 
факултету - дипломирани правник, најмање три године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачунару 
(Mc Office пакет и Интернет).

ОСТАЛО: Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Некомплетиране пријаве и пријаве достављене 
после рока неће се разматрати. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ОПШТИНА ПРЕШЕВО
17523 Прешево, Маршала Тита 36

тел. 017/669-114

1) Приправник ВСС, дипломирани 
економиста

на одређено време до 12 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има високу стручну спрему, 
стечено образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама 
у трајању од најмање 4 године или специјалистичим сту-
дијама на факултету, дипломирани економиста, мастер 
економиста.

2) Приправник ВСС, дипл. инж. 
грађевинарства или архитектуре

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршено високо обра-
зовање на основним академским студијама, мастер 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање 4 година или специјалистичким сту-
дијама на факултету - дипломирани инжењер грађеви-
нарства или архитектуре.

3) Приправник ССС
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има завршено средње 
образовање економског, друштвеног или техничког сме-
ра у четворогодишњем трајању.

ОСТАЛО: Поред остале документације, кандидати који 
се пријављују на овај конкурс треба да доставе и извод 
из евиденције незапослених лица Националне службе 
за запошљавање. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања. Некомплетирана пријава са документима 
и достављена после рока неће се размотрити. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведе-
ну адресу.

                      Трговина и услуге

APEX SOLUTION TECHNOLOGY DOO
11000 Београд - Врачар, Mакензијева 24

Контролор путних исправа у јавном 
превозу

на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме; радно искуство: 
небитно. Трајање конкурса: до попуне. Послати радне 
биографије на имејл: konkurs@apextechnology.rs, слати 
пријаве поштом на горенаведену адресу или донети 
директно послодавцу: Макензијева 24, II спрат. 

ICL SERVICES AND SOLUTIONS DOO
Београд, Балканска 2

Service desk agent за украјински језик 
(техничка подршка)

8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство: 6 
месеци; сертификати CCNA и CCNP за инжењере мреже 
CCN (Cisco Certified Network); обука за MCTS (Microsoft 
Certified Technology Specialist); украјински језик (виши 
или конверзацијски ниво); енглески језик средњи ниво.

Service desk agent за руски језик 
(техничка подршка)

8 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; радно искуство: 6 
месеци; сертификати CCNA и CCNP за инжењере мреже 
CCN (Cisco Certified Network); обука за MCTS (Microsoft 
Certified Technology Specialist); руски језик (виши или кон-
верзацијски ниво); енглески језик средњи ниво.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: 02.09.2018. године. Потребно 
је да кандидати пријаве шаљу имејлом на: tanja.trajkovic@
icl-services.com или се јаве на телефон 064/5725-075.

ЦВЕЋАР ПЛУС
11000 Београд, Господар Јованова 39

тел. 063/1031-963

Цвећар - аранжер
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, 1 месец радног иску-
ства на наведеним пословима. Кандидати треба да се 
јаве на наведени број телефона или да пошаљу CV на 
e-mail: jelenabrajovicbursac@gmail.com. Рок за пријављи-
вање је 26.08.2018. године.

TRADITIONAL TRADE
DISTRIBUTION DOO

11080 Земун
Ауто-пут Београд - Нови Сад 294а

тел. 063/555-371

Оператер припреме
пробни рад 1 месец

3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III и IV степен стручне спреме. Кан-
дидати се могу пријавити у року од 30 дана на телефон: 
063/555-371.

Оператер на опреми за пастеризацију
на одређено време од 6 месеци, пробни рад

3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум III и IV степен стручне спреме. Кан-
дидати се могу пријавити на телефон: 063/555-371.

„БЉЕСАК“ - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ

ДОО БЕОГРАД (ЗВЕЗДАРА)
Београд, Љубише Миодраговића 65в

тел. 060/557-4553 

Продавац у минимаркету
пријем и продаја робе, пробни рад 1 месец, 
за рад у објекту - Савски венац, Светозара 

Марковића 62

УСЛОВИ: Познавање рада на рачунару је пожељно. 
Радно искуство није обавезно. Кандидати треба да кон-
тактирају послодавца на телефон: 060/557-4553, кон-
такт особа Јелена Петковић.

„MASSIMO“ DOO
11070 Нови Београд

Милеве Марић Ајнштајн 48, лок. 5
тел. 011/4057-471

Возач
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у наведеном зани-
мању, радно искуство 3 године, возачка дозвола Б кате-
горије, познавање енглеског језика, познавање града. 
Пробни рад 1 месец.

Помоћни радник - кувар
на одређено време до 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство. Пробни рад 1 месец.

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: office@massimo.rs, у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„PHARMAIDEA“ DOO
Београд - Звездара, Војводе Симе Поповића 4

тел. 063/1036-065

Стручни сарадник за продају и 
маркетинг

УСЛОВИ: висока стручна спрема у области медицине, 
стоматологије или фармације, радно искуство од мини-
мум 6 месеци на пословима продаје и маркетинга; знање 
рада на рачунару у MS Office пакету, возачка дозвола Б 
категорије. Кандидати се могу пријавити достављањем 
радне биографије на e-mail адресу: office@pharmaidea.
rs, контакт особа: Марија Протић.

UNI PRO ENERGY DOO
Београд - Нови Београд

Јурија Гагарина 166
тел. 064/6109-715 

Пунилац нафтних деривата на 
бензинској пумпи

4 извршиоца

УСЛОВИ: од II степена стручне спреме навише, без обзи-
ра на образовни профил, без обзира на радно искуство.

Касир на бензинској пумпи
4 извршиоца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме навише, без 
обзира на образовни профил, без обзира на радно иску-
ство, за изабране кандидате послодавац обезбеђује 
бесплатну обуку рада на каси. 

ОСТАЛО: Место рада је у општини Звездара, рад је усме-
нама (дневним и ноћним). Кандидати могу конкурисати 
позивањем броја телефона или достављањем радне 
биографије на имејл адресу: uniproenergy@gmail.com, 
контакт особа: Небојша Ракић.

Национална служба
за запошљавање

Администрација и управа / Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ДОО АУТО-ЦЕНТАР „СПАСИЋ“
Јабука, Македонска 6

тел: 065/3358-999
e-mail: acspasic@gmail.com

Контрола на линији техничког прегледа

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар, 12 месеци радног искуства, возачка дозвола Б 
категорије, основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Трајање конкурса је до 
31.10.2018, пријаве слати мејлом. Контакт особа: Алек-
сандар Спасић.

Административни радник

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме (економски техни-
чар), основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook). Пријаве слати мејлом, контакт 
особа: Александар Спасић.

ТРГОВИНСКА РАДЊА „БИО ТАЧКА“
11070 Нови Београд

Јурија Гагарина 155а, лок. 16
тел. 011/3180-122

Продавац
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме, радно иску-
ство 6 месеци, искуство у раду са фискалном касом, 
пожељно искуство у малопродаји у продавници робе 
на меру. Пријаве слати на e-mail: biotacka@gmail.com, у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО
11000 Београд - Земун, Царице Јелене 28

тел. 064/8593-166
e-mail: sombor.knezpetrol@gmail.com

Хигијеничари у мотелу
за рад у Сомбору

2 извршиоца

УСЛОВИ: чистач просторија. Рок за пријаву је до попуне.

АУТО ТУРИНГ ЦЕНТАР
Барајево, Живка Стевановића Жикице 48

тел. 063/300-038

Дипломирани правник на техничком 
прегледу

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипл. правник 
без обзира на радно искуство, познавање рада на рачу-
нару, радно време 48 сати недељно. Јављање кандидата 
на наведени телефон.

STEFANELLO 021
21000 Нови Сад, Хаџи Рувимова 41

тел. 065/3000-227
e-mail: radicevic.filip@gmail.com

Конобар
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме, основна 
информатичка обука.

Кувар
пробни рад 6 месеци 

УСЛОВИ: IV, III, II и I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама; обезбеђена исхрана. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон и имејл. Рок за 
пријаву до 26.08.2018.

АРИЕЛА ЦЕНТАР ПР
АНЂЕЛИЈА СТАНИМИРОВ

21000 Нови Сад, Народног фронта 59
тел. 063/8206-888

Козметичар
на одређено време 5 месеци

УСЛОВИ: IV степен козметичар или козметичарска сес-
тра, III степен козметичарски сарадник или II степен 
помоћни козметичар; енглески језик - почетни ниво. Рад 
у сменама. Јављање кандидата на горенаведени теле-
фон. Рок за пријаву до 02.09.2018.

СЗР „СТУДИО БЕАРА“
21000 Нови Сад, Кисачка 8

e-mail: studiobeara@gmail.com

Књиговођа

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме; возачка дозвола Б категорије; основна информатич-
ка обука; пожељно радно искуство од 12 месеци. Обез-
беђен превоз. Јављање кандидата на горенаведени 
имејл. Рок за пријаву 23.08.2018.

„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.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, без обзира на зани-
мање и радно искуство.

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, 
обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Пробни рад 5 
дана. Трајање конкурса: до попуне радних места. Кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе мејлом 
или да контактирају послодавца путем телефона. Лице 
за контакт: Ђурђа Вељовић.

„CAPITAL EST“ DOO
Београд - Нови Београд, Михајла Пупина 117а

Оператер у кол-центру 
10 извршилаца

УСЛОВИ: од IV степена стручне спреме, радно искуство 
6 месеци. Обезбеђен превоз. Место рада Београд - Вра-
чар. Трајање конкурса: до попуне. Послати CV на имејл: 
capitalestdoo@gmail.com.

„JOY CITY 2018“ DOO
Београд - Нови Београд

Партизанске авијације 28

Продавац
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: од III степена стручне спреме, радно искуство 
12 месеци. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попу-
не. Јављање на телефон: 062/8078-129 - Wang Liping, 
Chen Xinming или CV послати на имејл: joycity2018doo@
gmail.com.

„SPAMIL COMMERCE“
ДОО БЕОГРАД

Београд, Мирче Ацева 20

Физички радник у магацину
на одређено време

15 извршилаца

УСЛОВИ: НК - лица без занимања (могу конкуриса-
ти лица са свим образовним профилима); радно иску-
ство небитно. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: 
01.09.2018. године. Кандидати који испуњавају услове 
конкурса могу се јавити послодавцу на број телефона: 
065/3974-940 или доћи на разговор код послодавца на 
адресу Мирче Ацева 20, Вождовац, од понедељка до 
суботе од 9 до 14 часова. 

СЗР „БЛОК 33“
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 153а
тел. 065/3338-333

Продавац у пекари

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

„ВЕСПАК“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 181

Продавац у пекари
пробни рад 1 месец

4 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању, пожељно радно искуство на фискалној каси. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

DOO „AQUA“
СИСТЕМ ЗA ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 41

тел. 063/516-318

Прање и пеглање веша

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
07.09.2018.

„KLEFFMANN“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Трг Николе Пашића 8

тел. 011/324-70-31, 063/33-12-07
062/33-17-06

е-mail: stefan.pavlovic@kleffmann.com

Теренски анкетар
привремени и повремени послови - 1 месец

25 извршилаца

Опис посла: анкетирање пољопривредних газдинстава.

Место рада: Београд-1, Ваљево -2, Вршац-1, Крагује-
вац-1, Краљево-1, Крушевац-2, Лесковац-1, Лозница-2, 
Нови Сад-1, Пожаревац-1, Сомбор-1, Сремска Митрови-
ца-1, Суботица-1, Ужице-4, Чачак-3, Шабац-2 (бројеви се 
односе на број извршилаца)

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема, пожељно 
искуство на сличним пословима (није услов), пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов), пожељно 
добро познавање места на територији своје општине.

ОСТАЛО: теренски посао - теренске трошкове рефун-
дира послодавац (аутобуске карте или рачуне за гори-
во); радно време - флексибилно; послодавац организује 
обуку у трајању од 2-3 сата у Новом Саду или Београ-
ду (рефундира трошкове пута). Трајање конкурса: до 
31.08.2018. године. Кандидати могу да се јаве на наведе-
не телефоне, лица за контакт: Стефан Павловић, Марија 
Копривица.

 Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи
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„АМАН“ ДОО
Сурчин, Виноградска 52а

тел. 011/2260-556, локал 113
062/8893-090 

е-mail: silvana.kinkela@aman.co.rs

Фактуриста у погону
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
3 извршиоца

Опис посла: евидентира улаз и излаз робе; фактурише 
робу и књижна одобрења за враћену робу; води уредну 
аналитичку евиденцију; ажурира и одлаже документа-
цију; израда радних налога, њихово евидентирање и 
дорада.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно 
искуство у траженом занимању (предност ће имати кан-
дидати са радним искуством). Обезбеђен смештај и топ-
ли оброк. Рад у сменама.

Водоинсталатер
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и реновирање малопродајних 
објеката.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно 
искуство у траженом занимању - минимум 1 година. 
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Електричар
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно 
искуство у траженом занимању - минимум 1 година. 
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Професионални возач Ц категорије
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: врши развоз робе по малопродајним објек-
тима и купцима; врши превоз на основу добијених нало-
га и води евиденцију путних налога и потрошње гори-
ва; одговоран је за исправност возила; врши контроле 
возила, потрошних средстава, пређене километраже и 
утрошку истих; води рачуна о редовним техничким пре-
гледима возила и припреми истих за регистрацију; бла-
говремено обезбеђује замену делова, набавку делова и 
сервис возила.

УСЛОВИ: возач, возачка дозвола Ц категорије; обавезно 
радно искуство у траженом занимању - минимум 2 годи-
не. Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

Продавац/касир
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
20 извршилаца

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, излагању, 
одржавању и разврставању производа; брига о трај-
ности и исправности производа; брига о тачности 
истакнутих цена и њихова примена; рад на каси; редов-
но чишћење и одржавање свих површина и робе у про-
дајном објекту; директно послуживање и помоћ купцима 
при доношењу одлука или проналажењу производа.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно 
искуство у траженом занимању (предност ће имати кан-
дидати са радним искуством). Обезбеђен смештај. Рад 
у сменама.

Месар
у погону за прераду меса, на одређено време 

6 месеци (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

5 извршилаца

Опис посла: познавање процеса обраде и припреме 
меса и производа од меса.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; обавезно радно 
искуство у траженом занимању - минимум 1 година. 
Обезбеђен смештај и топли оброк. Рад у сменама.

Помоћни радник/хигијеничар
у погону за прераду меса, на одређено време 

6 месеци (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

5 извршилаца

Опис посла: врши истовар и утовар меса; врши пако-
вање меса; помаже месару при раду; стара се о право-
временом и исправном складиштењу намирница; дужан 
је да води рачуна о хигијени радног места; дужан је да 
правовремено приступи свим неопходним прегледима и 
резултате истих донесе на увид шефу производње.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; пожељно радно 
искуство у траженом занимању (предност ће имати кан-
дидати са радним искуством). Обезбеђен смештај и топ-
ли оброк. Рад у сменама.

Магацински радник
на одређено време 6 месеци (постоји 

могућност запослења на неодређено време)
5 извршилаца

Опис посла: брига о пријему, складиштењу, комисиони-
рању и разврставању производа; редовно одржавање 
робе и свих површина у објекту.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно рад-
но искуство у траженом занимању -минимум 6 месеци. 
Обезбеђен смештај. Рад у сменама.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати своје 
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на 
телефоне: 011/2260-556, локал 113, 062/8893-090 (од 8 
до 16h). Лице за контакт: Силвана Кинкела.

„ХОТЕЛ СРБИЈА“ АД БЕОГРАД
Београд, Устаничка број 127ц

e-mail: hrmanager@hotelsrbija.com

Собарица
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II или III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; радно искуство: 12 месеци. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу своје 
радне биографије да доставе на горенаведени e-mail 
или путем поште на адресу послодавца, лице за контакт: 
Драгана Којић.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“ 
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2097 884

e-mail: hr@beg.aero

Tранспортни радник
привремени и повремени послови

50 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме (без обзира на 
занимање); радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу контактирати 
послодавца путем телефона или доставити радне био-
графије на имејл адресу послодавца. Лице за контакт: 
Богдан Трифуновић.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/42-80-47
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 купа-
ца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши 
разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним 

налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања 
радних налога; проверава и усаглашава комплетност рад-
них налога са магационерима; шаље извештај о комплет-
ности радних налога купцу; прави планове производње 
по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља 
техничко/технолошку документацију за процес произ-
водње; прати производњу и води рачуна о реализацији 
плана; води евиденцију свих неусаглашености добијених 
од стране купаца (рекламације, примедбе, сугестије); пра-
ви извештај о неусаглашености тканине, репроматерија-
ла и слично, шаље рекламације добављачима и учест-
вује у решавању рекламација од стране купаца; врши 
набавку канцеларијског и другог потрошног материјала; 
евидентира и плаћа доспеле рачуне/обавезе; обрачуна-
ва 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 докумената, QМС, система управљања квали-
тетом; обавља и друге послове по налогу и упутствима 
непосредног руководиоца.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област еконо-
мије и менаџмента и факултет организационих наука; 
радно искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво 
- МS Office пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. 
Обезбеђен смештај и превоз од смештаја до посла. 
Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати имејлом, за 
евентуалне додатне информације јавити се на телефон 
послодавца, лице за контакт: Суанита Челебић.

No-1 ПИТА БАР
11000 Београд, Паунова 85ђ

тел. 063/7119-999

Продавац

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; пожељно радно искуство у трговини. Канди-
дати могу да се јаве на телефон: 063/7119-999. Конкурс 
је отворен 15 дана од дана објављивања.

„CAMEOLE TX“ LESKOVAC
16000 Лесковац, Доситеја Обрадовића 91

060/565-4325

Диспечер - оператер
у позивном центру

УСЛОВИ: Потребно је да лице има статус ОСИ; да има 
завршен најмање III степен стручне спреме (могу се 
јављати кандидати од III до VII степена стручне спреме).

„АСТЕР ТЕКСТИЛ“ ДОО
Ниш, Булевар цара Константина 80-86

тел. 018/415-5250
e-mail: prijava@astertextile.com

Мајстор за одржавање машина
УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у било ком 
занимању; пробни рад: 1 месец; знање енглеског језика; 
најмање 2 месеца радног искуства у текстилној индус-
трији. Рок за пријаву: до попуне.

„ДИНАС - ПЛАСТИК“ ДОО
18252 Мерошина, Мраморско брдо

e-mail: draganok@gmail.com

Радник у производњи пластичне 
амбалаже

4 извршиоца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању. Телефон за контакт: 062/577-382.

UNI ELITA LUX
18000 Ниш, Душана Спасића 25

тел. 018/4543-170
e-mail: unistil@live.com

Собарица
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме у било 
ком занимању.

Трговина и услуге



Бесплатна публикација о запошљавању 2315.08.2018. |  Број 790-791 |   

OUTSOURCE INSURANCE
PROFESSIONALS DOO
11000 Београд, Теразије 5

e-mail: hr@oip.bz

Административни радник
(assistant underwriter)

за рад у Нишу
10 извршилаца

Опис посла: Послодавац се бави пружањем техничке 
и административне подршке осигуравајућим компа-
нијама широм САД-а и Канаде. Радна позиција Assistant 
Underwriter-а у OIP-у укључује обављање послова веза-
них за издавање полиса осигурања као и осталих про-
пратних задатака из те области. Целокупно пословање 
и кореспонденција се обављају на енглеском језику. 
Кандидатима је претходно обезбеђена детаљна обука 
у трајању од 2 до 4 месеца која пружа сво неопходно 
знање, стога претходно радно искуство у обављању 
сличних или истих послова није неопходно (обука нема 
комерцијални карактер, односно полазници немају 
трошкове приликом укључивања у исту). У процесу 
селекције сви кандидати пролазе кроз тестирање које 
обухвата тестове логике, рада на рачунару и писаног 
енглеског језика. 

УСЛОВИ: VII - IV степен стручне спреме без обзира на 
занимање; знање енглеског језика (виши или конвер-
зацијски ниво); знање рада на рачунару (MS Office, 
Интернет). За кандидате са факултетском дипломом 
није потребно претходно радно искуство. За кандидате 
са средњом стручном спремом потребно је најмање 12 
месеци радног искуства на пословима административног 
радника. Рок за пријаву: 30 дана.

SZR „BIO DESIGN“
21000 Нови Сад, Мирослава Антића 7

тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Помоћник фарбара
на одређено време 3 месеца, место рада 

Руменка

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; теренски 
рад, рад у сменама. Јављање кандидата на горенаведе-
ни телефон и имејл. Рок за пријаву до 07.09.2018.

PR „COSMO DERM“
21000 Нови Сад, Илије Бирчанина 31

тел. 066/066-336
e-mail: bilal.albeik1@gmail.com

Козметичар
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI/1, V или IV степен стручне спре-
ме, пробни рад 6 месеци; пожељно радно искуство од 12 
месеци и знање енглеског језика, основна информатич-
ка обука. Јављање кандидата на горенаведени телефон 
и имејл. Рок за пријаву до 08.09.2018.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“
31315 Златибор, Насеље Језеро бб

тел. 064/8459-054

Посластичар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме (ниво, 
образовни профил, смер) и радно искуство.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време до 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме (ниво, 
образовни профил, смер) и радно искуство.

ОСТАЛО: Контакт особа: Александра Ђурић, тел. 
064/8459-054. Конкурс је отворен до 30.08.2018. године.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“ ЗЛАТИБОР
31315 Златибор, Насеље Језеро бб

тел. 064/8459-006
e-mail: zeljko.mrkonja@ palisad.rs

Радник на одржавању
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, електромонтер, 
радно искуство небитно, потребно је познавање сла-
бе и јаке струје. Контакт особа: Жељко Мркоња, тел. 
064/8459-006. Конкурс је отворен до 10.09.2018. године.

               Медицина

ЗУ АПОТЕКА „ПОЖАРЕВАЦ“
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Фармацеутски техничар
на одређено време до повратка запослене са 
боловања, породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета, за рад у Апотеци „Врело“ у 

Жагубици

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора да испуњава и следеће услове: да 
има завршену средњу медицинску школу - фармаце-
утски смер, средња стручна спрема, IV степен; поло-
жен стручни испит за самостално обављање послова 
фармацеутског техничара. Документација коју кан-
дидат треба да приложи: потписана пријава на оглас 
са бројем контакт телефона и адресом, кратка био-
графија, фотокопија дипломе тражене средње школе 
(оверена фотокопија), потврда о положеном стручном 
испиту (оверена фотокопија), извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација. Одлука о 
избору ће бити објављена на огласној табли ЗУ Апоте-
ка „Пожаревац“ у просторијама рачуноводства, Улица 
Моше Пијаде 4, Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апоте-
ка „Пожаревац“: www.apotekapozarevac.co.rs. Изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен телефонским 
путем. Особа за контакт: Иван Лазаревић, телефон: 
012/523-127. Пријаву са потребном документацијом 
доставити на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ „БАЊА КАЊИЖА”

24420 Кањижа, Народни парк бб

Конобар
за потребе немедицинског сектора - 

Одељења ресторана и кухиње, на одређено 
време до повратка привремено одсутне 

запослене

Опис посла: Врши послуживање хране и пића у објекти-
ма послодавца, поставља столове и поспрема их након 
употребе, те испоставља рачун и наплаћује услуге за a la 
carte госте у ресторану. Пошто од гостију прими наруџбе, 
преноси их особљу у кухињи или у шанку и води рачуна 
о томе да госте послужи што брже и што квалитетније. 
Дочекује госта на улазу у ресторан, врши пратњу до 
стола, придржава столицу при седању, нуди помоћ при 
одлагању гардеробе, те дискретно врши саветовање 
при одабиру јела и пића (специјалитете куће, днев-
на понуда, друга јела и пића из понуде ресторана). Од 
конобара се очекује да буде љубазан, тачан, брз и кому-
никативан, будући да је у сталном и непосредном кон-
такту са гостима и како репутација послодавца увелико 
зависи од њега, од запосленог се не очекује само коре-
ктна услуга, него и то да госту боравак учини што угод-
нијим. По потреби ради за шанком и одржава санитар-
но-хигијенске услове у шанку. По потреби врши послове 
и радне задатке сервирке: врши послуживање хране и 
пића у објектима послодавца, поставља столове и пос-
према их након употребе (обезбеђење потребног броја 
чистог прибора) за стационарне пацијенте, у ресторану 
као и у собама. Дискретно поздравља пацијенте и врши 
саветовање при одабиру јела и пића (дневна понуда 

пансионског јела и пића). Пошто од пацијената прими 
наруџбе, преноси их особљу у кухињи и води рачуна о 
томе да госте послужи што брже и што квалитетније. 
Стара се о примени санитарно-хигијенских мера. За свој 
рад и средства рада која су му поверена одговара глав-
ном конобару.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или 
другог смера. Доставити следећа документа: пријаву на 
оглас, биографију, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању одговарајућег профила, фотокопију 
личне карте, доказ о вакцинационом статусу кандидата 
(потврда о примљеним вакцинама - дом здравља према 
месту пребивалишта или боравишта у време вакцина-
ције). Напомена: уколико кандидат не доказује свој ста-
тус вакцинације, сматраће се да није примио/ла законом 
и подзаконским актима прописане вакцине. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове конобара”.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

тел. 015/513-150, 513-178

Доктор медицине
на одређено време, рад у теренским 

амбуланатама (рад у сменама и рад ноћу)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред општих 
услова предвиђених законом, су: завршен медицински 
факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине; положен стручни 
испит; лиценца; возачка дозвола Б категорије. Канди-
дати пријаву са фотокопијом личне карте, кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, као и оверене 
фотокопије докумената којима доказују да испуњавају 
услове конкурса (диплома којом се потврђује стручна 
спрема), уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них (издат на новом обрасцу сходно Закону о матичним 
књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 
20/09), достављају у затвореној коверти, поштом на 
горенаведену адресу или лично у просторијама кадров-
ске службе ДЗ Владимирци, са назнаком „Пријава за кон-
курс“. Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава. Кан-
дидати који не буду изабрани неће бити посебно оба-
вештавани о резултатима огласа. Пријаве морају да буду 
примљене у ДЗ најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“, као последњег 
дана рока за подношење пријава до 12 часова, без обзи-
ра на начин доставе. Пријаве које буду примљене у ДЗ 
после истека дана и сата наведеног у овом огласу сма-
траће се наблаговременим и неотворене ће се вратити 
пошиљаоцу, са назнаком датума и сата када су примље-
не у установи. Пријаве са непотпуним подацима и непот-
пуном документацијом ће бити одбијене као неисправне. 
Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ

„Др БУДИСЛАВ БАБИЋ”
26340 Бела Црква, Светозара Милетића 55

тел. 013/851-241, факс: 013/851-001
e-mail: sb.drbudislavbabic@open.telekom.rs

Доктор медицине - специјалиста 
микробиологије
на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински факул-
тет; положен стручни испит из микробиологије са пара-
зитологијом. 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 посту-
пак (из суда), доказ да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених, лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, лиценцу за рад, 
потврду о положеном специјалистичком испиту.

Трговина и услуге / Медицина
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Магистар фармације - дипломирани 
фармацеут

на одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, фармацеутски 
факултет; стечено образовање на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање почев од 10.09.2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; положен стручни испит. Уз пријаву са кратком био-
графијом, 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 кан-
дидат држављанин Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности, лиценцу за рад, потврду о положеном 
стручном испиту.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „Јавни оглас _____ 
(навести радно место за које се конкурише)“. Контакт осо-
ба: дипл. правник Гизика Недељковић, 013/851-241.

КБЦ „Др ДРАГИША МИШОВИЋ - 
ДЕДИЊЕ“

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1
тел. 011/3630-658

Доктор медицине специјалиста опште 
хирургије

4 извршиоца

Доктор медицине специјалиста интерне 
медицине

3 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом рад-
них места, специјалистички испит, лиценца, знање рада 
на рачунару. Кандидати подносе: оверену копију дипло-
ме, оверену копију дипломе о специјалистичком испи-
ту, решење о издавању лиценце или решење о упису у 
регистар надлежне коморе.

Доктор медицине
за рад на Клиници за хирургију

Доктор медицине
за рад на Клиници за интерну медицину

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом 
радних места, стручни испит, знање рада на рачунару. 
Кандидати подносе: оверену копију дипломе и оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту.

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици
5 извршилаца

Виша медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Каталогом 
радних места, стручни испит, лиценца, знање рада на 
рачунару, најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном занимању. Кандидати подносе: оверену копију 
дипломе о завршеној вишој медицинској школи или 
високој струковној медицинској школи, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, решење о изда-
вању лиценце, краћу биографију са пропратним писмом.

Медицинска сестра - техничар
27 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање у складу са Каталогом 
радних места, стручни испит, лиценца, знање рада на 
рачунару, најмање шест месеци радног искуства у наве-
деном занимању. Заинтересовани кандидати подносе: 
оверену копију дипломе о завршеној средњој медицин-
ској школи, оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту, решење о издавању лиценце, краћу биогра-
фију са пропратним писмом.

Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање у складу са Каталогом 
радних места. Кандидати подносе оверену копију дипло-
ме о завршеној основној школи. 

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

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1 

Доктор медицине
за рад у Служби за пријем и збрињавање 

ургентних стања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: да имају завр-
шен медицински факултет, VII/1 степен стручне спре-
ме, положен стручни испит, решење о упису у комору, 
односно лиценцу за рад. Критеријуми за избор канди-
дата: просечна оцена студирања, дужина студирања, 
дужина чекања на посао, радно искуство у струци по 
положеном стручном испиту, оцена на разговору. Кан-
дидати могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних информација које могу бити важне за одлуку о 
избору кандидата. Уз пријаву кандидати подносе доказе 
о испуњености општих и посебних услова - неоверене 
копије (неће се враћати кандидатима), уз краћу биогра-
фију са потребним подацима за контакт. Кандидат који 
буде изабран, пре закључњења уговора о раду, дужан је 
да достави доказ о здравственој способности за рад на 
наведеним пословима (лекарско уверење) и оригинале 
или оверене фотокопије потребне документације. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања код 
Националне службе за запошљавање и на сајту Минис-
тарства здравља РС. Пријаве са потребном документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, са назнаком 
„За оглас”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ „КОВИН“

26220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Кувар
на одређено време, најдуже до 3 месеца, 

због повећаног обима посла

Опис послова: припрема све врсте јела по јеловнику и 
нормативима исхране, припрема и обликује све врсте 
посластица; контролише исправност намирница; утврђује 
потребне количине намирница на основу норматива и 
резервација и саставља листу за набавку намирница; 
контролише квалитет припремљеног јела, сервира јела, 
припрема јеловник, одржава хигијену у кухињи, одржа-
ва хигијену средстава за припрему и обраду намирница, 
одваја по требовању храну за одељења, учествује у спро-
вођењу програма радне и окупационе терапије пацијена-
та у сарадњи и координацији са надлежним запосленима, 
а у циљу психосоциорехабилитационог третмана пације-
ната; обавља и друге истоврсне послове по налогу прет-
постављених; непосредно је одговоран главном кувару и 
шефу кухиње.

УСЛОВИ: средње образовање, смер кувар. Кандидати 
морају предати: кратку биографију (CV), оверену фото-
копију дипломе о завршеном средњем образовању, смер 
кувар.

Техничар одржавања одеће у посебним 
условима рада (пеглар рубља)

на одређено време, најдуже до 3 месеца, 
због повећаног обима посла

Опис послова: пере веш, гардеробу, постељину, радну 
одећу и остало рубље; суши и пегла веш и одећу; врши 
обележавање рубља и његово крпљење; чисти и дезин-
фикује машине за сушење и пеглање рубља, као и рад-
не просторије перионице; требује и преузима материјал 
за потребе одржавања одеће; учествује у спровођењу 
програма радне и окупационе терапије пацијената у 
сарадњи и координацији са надлежним запосленима, а у 
циљу психосоциорехабилитационог третмана пацијена-
та, обавља и друге истоврсне послове по налогу непо-
средног руководиоца; непосредно је одговоран посло-
вођи перионице.

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати морају преда-
ти: кратку биографију (CV) и оверену фотокопију сведо-
чанства о завршеној основној школи.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на горенаведену адресу или лично у Архи-
ви болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа код Националне службе запо-
шљавања и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

тел. 012/550-111, факс: 012/550-585
e-mail: bolpo@ptt.rs

web: www.obp.rs

Доктор медицине
за рад у Служби анестезије за 

реуматологијом, на одређено време ради 
замене привремено одсутне запослене 

(породиљско одсуство и одсуство ради неге 
детета)

Доктор медицине
у Општој болници Пожаревац, на одређено 
време од 3 месеца, због повећаног обима 

посла

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију, однос-
но обавља послове у оквиру своје стручне спреме под 
надзором доктора медицине, специјалисте или супспе-
цијалисте; спроводи здравствену заштиту становништ-
ва; учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; планира, 
надзире и евалуира спровођење здравствене заштите; 
утврђује време и узрок смрти. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
и: завршено високо образовање (медицински факул-
тет) на интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести 
за које радно место се пријављујете, треба доставити: 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе о завршеном високом 
образовању - медицинском факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
МК рођених - оригинал. Кандидати који су радили у стру-
ци дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати. Пријаву са документацијом доставити 
на горенаведену адресу.

Виши/струковни радиолошки техничар
за рад у Служби радиологије, на одређено 
време од 3 месеца, због повећаног обима 

посла

Опис послова: даје упутства пацијенту о припреми за 
снимање и зрачну терапију и о понашању приликом 
снимања; поставља пацијента у положај пожељан за 
снимање и зрачну терапију; припрема апаратуру и мате-
ријал потребан за снимање, односно зрачну терапију; 
снима пацијента, развија филм и процењује квалитета 
снимка; спроводи зрачну терапију; примењује одго-
варајуће мере заштите пацијента, заштите особља и 
простора и прати нежељена дејстава зрачења; обавља 
послове зрачног третмана за пацијенте код којих се 
спроводи транскутана радиотерапија, брахитерапија, 
радиохирургија и стереотаксична терапија као модали-
тет у лечењу малигних болести; припрема пацијента и 
одређује адекватан положај пацијента за зрачни трет-
ман - спроводи радиотерапијске процедуре на гама 
ножу и кибернетичком ножу; у зависности од сложе-
ности и места рада, сложености процедура, нивоа ризи-
ка, контакта са пацијентима препознају се горенаведена 
радна места.

Медицина
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Национална служба
за запошљавање

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: 
завршено високо образовање на струковим студијама 
првог степена (основне струковне студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит - виши/струковни радиолошки техничар; положен 
стручни испит, лиценца; изузетно: средње образовање у 
трајању од четири године и радно искуство од најмање 
пет година стечено до дана ступања на снагу ове уред-
бе. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које радно 
место се пријављујете, треба доставити: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној вишој/струковној медицинској 
школи - виши радиолошки техничар, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, извод из МК 
рођених - оригинал. Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Пријаву са документацијом доставити на горе-
наведену адресу.

Медицинска сестра/техничар
за рад у Служби педијатрије, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене (породиљско одсуство и одсуство 
ради неге детета)

Медицинска сестра/техничар
за рад у амбулати Службе урологије, на 

одређено време од 3 месеца, због повећаног 
обима посла

Опис послова: планира и пружа услуге здравстве-
не неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему 
води прописану медицинску документацију; обавља 
медицинске мере код болесника у поступку неге, тера-
пије, дијагностике и рехабилитације; примењује про-
писану терапију и контролише узимање лекова; врши 
припрему болесника и асистира лекару при интервен-
цијама; учествује у пријему болесника, визити, посма-
тра пацијента и обавештава лекара о стању пацијен-
та; прати опште стање пацијента, мери и евидентира 
виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за 
рад; спроводи мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног материја-
ла; одлаже и уклања медицинских отпадна прописа-
ни начин; обавља послове из области јавног здравља 
(здравствено васпитање, врши вакцинацију према 
епидемиолошким индикацијама, врши унос података у 
области здравствене статистике, води евиденције, узи-
ма лабораторијски материјал); спроводи активности на 
популарисању давалаштва крви и компонената крви; 
врши прикупљање крви, компонената класичним и 
аферентним процедурама, тестирање крви, прераду, 
чување и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви 
фракционисањем плазме; у зависности од сложености 
и специфичности радног места, сложености и специ-
фичности послова, сложености процедура, нивоа ризи-
ка, контакта са пацијентом и услова рада, препознају 
се горенаведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
и: завршено средње медицинско образовање - меди-
цинска сестра - техничар, положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи - 
општи смер, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, извод из МК рођених - оригинал. 
Кандидати који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Пријаву са документацијом доставити на горена-
ведену адресу. 

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
11030 Београд, Пожешка 82

тел. 011/3538-300

Доктор медицине
у Служби опште медицине

2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема; на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образвање до 10. 
септембра 2005. године, важећа лиценца за обављање 
послова из своје струке; положен стручни испит; важећа 
лиценца за рад; познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење); радно искуство 
најмање шест месеци у звању доктора медицине. Канди-
дати подносе следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књиге рође-
них/венчаних, уверење о држављанству, фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију лиценце, 
фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
у Служби опште медицине

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера; положен стручни испит; лиценца за рад; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење); радно искуство најмање шест 
месеци у звању медицинске сестре - техничара. Канди-
дати подносе следећу документацију: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, извод из матичне књиге рођених/
венчаних, уверење о држављанству, фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи општег сме-
ра, фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце, фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за запо-
шљавање „Послови”, на сајту Министарства здравља РС 
и сајту Дома здравља „Др Симо Милошевић”. Пријаве 
се подносе на горенаведену адресу или архиви ДЗ, III 
спрат, соба 15. Пријаве поднете мимо означеног рока 
и без потпуне документације неће се узимати у разма-
трање. Како достављену документацију подносилаца 
молби на објављене конкурсе не враћамо кандидатима, 
иста не мора бити оверена. Одлука о избору кандидата 
биће објављена на сајту ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац
Тихомира Матијевића 1

Стоматолошка сестра/техничар
у амбуланти, на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог 

УСЛОВИ: стечено средње образовање у трајању од 4 
године, положен стручни испит, поседовање лиценце, 
знање рада на рачунару, најмање 6 месеци радног иску-
ства у звању стоматолошке сестре. Уз пријаву на оглас 
неопходно је доставити следећу документацију: кратку 
биографију, оверену фотокопију дипломе средње шко-
ле, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (ако је чипована), доказ о радном искуству. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
затвореној коверти, са назнаком „Пријава за оглас за 
пријем у радни однос“, поштом на горенаведену адресу 
или лично у канцеларију бр. 307, други спрат ДЗ, сваког 
радног дана од 7.00 до 15.00 часова. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публи-
кацији НСЗ „Послови”. Послодавац може позвати канди-
дате на разговор ради добијања додатних информација 
и провере оспособљености кандидата за послове које 
би требало да обавља. Кандидат који буде примљен у 
радни однос у обавези је да достави лекарско уверење 
издато од стране лекара специјалисте медицине рада. 
Неблаговремене, непотпуне и непотписане пријаве неће 
се разматрати.

АПОТЕКА „ЛОРА“
32250 Ивањица, Милинка Кушића 13

Дипломирани фармацеут
за рад у апотеци у Ивањици, на одређено 

време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани фар-
мацеут, радно искуство од једне године, положен струч-
ни испит и лиценца. Радне биографије (CV) кандидати 
треба да достављају искључиво путем имејла: apoteka.
lora@gmail.com. Обезбеђен је смештај. Оглас је отворен 
15 дана.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Слобода бб
тел. 034/6312-306

Курир
на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, најкасније до повратка 

привремено одсутне на рад

Опис послова: прима, разврстава и доставља службену 
пошту и другу документацију; води евиденцију поште 
у интерним доставним књигама; преузима поштанске 
пошиљке за експедовање и предаје пошту; врши кому-
никацију са странкама путем телефона; спроводи стран-
ке према протоколу; пружа подршку у обради података 
из делокруга свог рада.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање рада на рачу-
нару. Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке 1 огласа су општи услови за заснивање рад-
ног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС 
и 113/17), а посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији послова у 
Заводу.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа, у 
оригиналу или овереној копији (не старије од 6 месе-
ци): диплому средње школе (IV степен); уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена кандидата); фотокопију радне књижи-
це или други доказ о радном искуству; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); докази о додат-
ном стручном образовању или оспособљености(уколико 
их кандидат поседује); кратку биографију, са адресом, 
контакт телефоном, имејл адресом. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Завод за хитну медицинску помоћ Кра-
гујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Оглас ће бити објављен 
и на интернет презентацији Министарства здравља РС 
и интернет презентацији Завода. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Кандидати који се 
јаве на оглас могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Контакт телефон: 034/6312-
306. Пријаве се подносе лично или путем поште у затво-
реној коверти (препоручено) на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос - 
радно место курир“.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОПШТА БОЛНИЦА „СВЕТИ ЛУКА“
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, за рад у ОЈ за 
збрињавање хитних стања

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, положен стручни 
испит. Као доказе 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 VII степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, лиценцу или решење о упису у комору, фото-
копију/очитану личну карту, ако поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне карактеристике од 
претходног послодавца. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
на оглас достављати у затвореним ковертама писарници 
ОБ „Свети Лука” или путем поште на горенаведену адре-
су, 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 резултатима конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

„ФЕНИКС“ - АПОТЕКА ЗУ
21000 Нови Сад, Булевар ослобођења 30а

тел. 063/542-727
e-mail: eurolink@eunet.rs

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен - фармацеутски техничар, основна 
информатичка обука, стручни испит за здравствене рад-
нике. Пробни рад 3 месеца.

Дипломирани фармацеут
на одређено време 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен - дипломирани фармацеут, основна 
информатичка обука, стручни испит за здравствене рад-
нике. Пробни рад 3 месеца.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз. Јављање 
кандидата на горенаведени телефон и имејл. Рок за 
пријаву до 29.08.2018.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕУМАТСКЕ БОЛЕСТИ

21000 Нови Сад, Футошка 68

Доктор медицине

Опис послова: упознаје све начине и методе рада у Спе-
цијалној болници у обављању превенције, дијагностике, 
лечењу и рехабилитацији, њихову практичну примену 
и резултате; учествује у дијагностичким и другим пре-
гледима лекара специјалисте, и по потреби помаже код 
пријема пацијената на стационарно лечење и њихове 
стручне обраде; прати ток лечења, стање и кретање 
болести пацијената, обавља мерења и прати основне и 
виталне функције, обавља потребне прегледе, мерења 
и анкетирање пацијената; сумира медицинске статис-
тичке податке који су потребни за анализу и стручни рад 
установе као и за научно-истраживачки рад; обавља и 
друге послове из своје струке по налогу непосредног 
руководиоца. 

УСЛОВИ: VII/2 степен или стечено високо образовање 
на интегрисаним академским студијама другог степена, 
завршен медицински факултет, положен стручни испит, 
лиценца, 6 месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
послове се пријављују, кандидати подносе кратку био-
графију и доказе о испуњености услова огласа. Као дока-
зи о испуњености услова огласа подносе се: диплома о 
завршеном факултету, уверење о положеном стручном 
испиту, дозвола за рад - лиценца издате од надлежне 
коморе или решења о упису у комору (ако кандидат није 

у радном односу), доказ о радном искуству (потврда 
послодавца, уговор о раду, радна књижица или други 
доказ о радном искуству). Докази о испуњености усло-
ва огласа подносе се у овереној фотокопији. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Избор 
између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуњеност 
услова. Кандидати могу бити позвани ради пружања 
додатних података који могу бити потребни за одлуку о 
пријему (радно искуство у струци, просечна оцена током 
школовања, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.). Ако последњи дан 
рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве истиче 
првог нарадног радног дана. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
пријаву кандидата. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За јавни оглас за радно место доктора 
медицине”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234

Лабораторијски техничар
на одређено време, најдуже до 3 месеца, 

због повећаног обима

Опис послова: врши узорковање биолошког мате-
ријала, припрема узорке, реагенсе, подлоге и опрему 
за микробиолошка и биохемијска испитивања; врши 
пријем, евиденцију и класификацију узорака у циљу 
мерења радиоактивности и обавља припрему узорака 
за мерење; обавља анализу узорака за мерење; при-
према, одржава и врши контролу исправности лабо-
раторијске опреме; одржава културе микроорганиз-
ама; ради на биохемијским и другим анализаторима; 
изводи лабораторијске анализе биолошког материја-
ла, у складу са номенклатуром услуга на секундарном 
нивоу здравствене заштите; врши прикупљање крви, 
компонената класичним и аферентним процедура-
ма, тестирање крви, прераду, чување и дистрибуцију 
крви; припрема лекове из крви фракционисањем плаз-
ме; правилно одлаже медицински отпад; припрема 
потребне раствора за анализу; стерилизује прибор; 
води лабораторисјку администрацију; прави дневни 
и периодични извештај; други истоврсни послови по 
налогу непосредног руководиоца; непосредно је одго-
воран шефу лабораторије.

УСЛОВИ: Кандидати морају предати: кратку биогра-
фију (CV); оверену фотокопију дипломе о завршеном 
средњем образовању - смер лабораторисјки техничар; 
оверену фотокопију о положеном стручном испиту. 
Напомена: Пријаве са потребним доказима достављају 
се поштом на горенаведену адресу поштом или лично у 
архиви болнице са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа код Националне службе запо-
шљавања и на сајту Министарства здравља Републике 
Србије. Изабрани кандидати су у обавези да доставе 
лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати.

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

1) Доктор медицине

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат мора испуњавати 
и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме - док-
тор медицине; положен стручни испит за звање доктор 
медицине и поседовање лиценце или решења о упису 
у комору. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Потребна документација: пријава на кон-
курс са биографијом, оверена фотокопија дипломе о 
завршеној школи, оверена фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, оверена фотокопија лиценце 
или решења о упису у комору, извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија која не може бити старија од 6 
месеци), уверење о држављанству (фотокопија не ста-
рија од 6 месеци), уверење из суда (не старије од 6 
месеци). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 

објављивања у листу „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаву са биографијом и 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место 
___________ редни број __________”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“

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

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

на одређено време ради замене привремено 
одсутног радника

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - општи 
смер; положен стручни испит; лиценца за рад у струци 
или решење о упису у комору медицинских сестара и 
здравствених техничара. Као доказ о испуњености ових 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на кон-
курс са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом; оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - општи смер; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију лиценце за рад у струци или оверену фотокопију 
решења о упису у именик коморе. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће се непотпу-
ним и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по 
истеку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама, путем поште на адресу: Специјална 
болница за плућне болести „Озрен“, Сокобања, Насеље 
Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас 
за сестре“ или лично у просторијама болнице.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

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

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

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

Виши радиолошки техничар
на одређено време до повратка радника са 

боловања

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен стручни 
испит, најмање шест месеци радног искуства, лиценца.

Медицинска сестра
на одређено време до повратка радника са 

боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или 
општег смера, положен стручни испит, најмање шест 
месеци радног искуства.

ОСТАЛО: Рок за пријаву кандидата траје осам дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Пријаве се 
шаљу у затвореној коверти на адресу: Универзитетска 
дечја клиника, Тиршова 10, 11000, Београд, са назна-
ком „Пријава на конкурс за пријем вишег радиолошког 
техничара на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања - 1 извршилац”, однос-
но: „Пријава на конкурс за пријем медицинске сестре 
- техничара на одређено време по основу замене до 

Медицина
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повратка радника са боловања - 2 извршиоца”. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве 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 рад-
ном искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом заснивања 
радног односа кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове на које се примају. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

1) Виши медицински техничар - 
инструментар

на одређено време, замена запосленe за 
време трудничког боловања, породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета

2) Виши медицински техничар - 
инструментар

на одређено време, замена за одсутног 
радника до 12 месеци

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер инструментар 
(VI степен стручне спреме), положен стручни испит.

3) Медицински техничар општег смера
на одређено време, замена за одсутног 

радника до 12 месеци

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

4) Медицински техничар педијатријског 
смера

на одређено време до 12 месеци, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа педијатријског сме-
ра, IV степен стручне спреме, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са 
кратком биографијом и са тачно наведеним радним мес-
том за које се конкурише; извод из матичне књиге рође-
них и извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена 
промена презимена); диплому о завршеној школи наве-
деној у условима за заснивање радног односа и сва чети-
ри сведочанства (за радна места 3 и 4); потврду о поло-
женом стручном испиту; фотокопију радне књижице; 
извод са евиденције Националне службе за запошља-
вање; лиценцу или решење о упису у комору. Приложи-
ти фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, као и доку-
мента којима се доказује испуњеност услова конкурса, 
донети лично у писарницу ОБ Параћин или послати на 
горенаведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за рад приликом 
заснивања радног односа. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији НСЗ 
„Послови“. Оглас је објављен и на веб-сајту Министар-
ства здравља. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
са непотпуном или неодговарајућом документацијом, 
неће бити разматране. По завршеном конкурсу предата 
документа се неће враћати кандидатима. За све инфор-
мације можете се обратити на телефон: 035/8155-101.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Помоћни радник у здравству
на одређено време од 12 месеци, пробни рад 

од 3 месеца
10 извршилаца

Сервирка
на одређено време од 12 месеци, пробни рад 

од 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за заснивање 
радног односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС” број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 
13/2017 - одлука УС) и посебни услови утврђени Правил-
ником о унутрашњој организацији са систематизацијом 
радних места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе, у оригиналу или овереној копији, следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); кратку 
биографију са адресом, контакт телефоном, имејл адре-
сом. Кандидати који имају радно искуство потребно је да 
доставе доказ/потврду о радном/волонтерском стажу у 
струци. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за 
која радна места конкуришу (било да конкуришу на јед-
но радно место или на више радних места). Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабра-
ни кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није ступила 
на правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице). Уколико изабрани кандидат 
не достави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. На радне одно-
се засноване по окончаном конкурсу примењиваће се 
важећа Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату 
плата запослених у јавним службама. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас 
је објављен на сајту Министарства здравља Републике 
Србије, сајту Клиничког центра Крагујевац и у публи-
кацији  „Послови”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Коначни резултати конкурса бити објављени на сајту 
Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати 
који не буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Контакт телефон: 034/505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној коверти, преко писар-
нице Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
горенаведену адресу. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место______ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ

ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге и терапије 
Службе за интензивну негу и терапију и 

неонатологију на Клиници за педијатрију, 
на одређено време до повратка запослене са 

боловања дужег од 30 дана

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника; спроводи терапију према налогу лекара; прати 
болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље 
материјал на лабораторијске анализе; ради и друге 
послове из свог делокруга а по налогу непосредног руко-
водиоца; учествује у сменском раду; за свој рад одговор-
на је непосредном руководиоцу, главној сестри Клинике 
и Института.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме средње медицинске 
школе, педијатријски или општи смер, положен стручни 
испит, лиценца за рад.

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне неге и терапије 
Службе за интензивну негу и терапију и 

неонатологију на Клиници за педијатрију, 
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета, а најдуже до 02.11.2019. године

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника; спроводи терапију према налогу лекара; прати 
болесника на дијагностичке прегледе; узима и шаље 
материјал на лабораторијске анализе; ради и друге 
послове из свог делокруга, а по налогу непосредног 
руководиоца; учествује у сменском раду; за свој рад 
одговорна је непосредном руководиоцу, главној сестри 
Клинике и Института.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме средње медицинске 
школе, педијатријски или општи смер; положен стручни 
испит, лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе, у оригиналу 
или овереној копији, следећа документа: диплому о 
завршеној средњој медицинској школи; уверење о поло-
женом стручном испиту; дозволу за рад - лиценцу издату 
од надлежне коморе или решење о упису у именик комо-
ре; фотокопију из матичне књиге венчаних (уколико су 
диплома, уверење и лиценца издати на девојачко прези-
ме); уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уве-
рење да кандидат није осуђиван (из полицијске управе), 
не старије од 6 месеци; кратку биографију (Curriculum 
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, имејл адре-
сом. 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. 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан 
да достави лекарско уверење о здравственој способ-
ности за послове које ће обављати и фотокопију лич-
не карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну 
књижицу. Кандидати који испуњавају услове из огласа 
могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство у раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљености, 
дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у 
затвореној коверти, лично или поштом на адресу Инсти-
тута, са назнаком „Пријава на оглас за пријем две меди-
цинске сестре на Одељењу интензивне неге и терапије 
на Клиници за педијатрију”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање.

СПЕЦИЈАЛНА НЕУРОПСИХИЈАТРИЈСКА
БОЛНИЦА „КОВИН“

26 220 Ковин, Цара Лазара 253
тел. 013/741-234

Медицинска сестра/техничар
на одређено време до повратка запослене 

са привремене спречености за рад, преко 30 
дана

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописа-
ну медицинску документацију; обавља медицинске мере 
код болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и 
рехабилитације; примењује прописану терапију и кон-
тролише узимање лекова; врши припрему болесника и 
асистира лекару при интервенцијама; учествује у прије-
му болесника, визити, посматра пацијента и обавештава 
лекара о стању пацијента; прати опште стање пацијен-
та, мери и евидентира виталне функције и др. показа-
теље; припрема простор, медицинску опрему, инстру-
менте и материјал за рад; спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала; одлаже и уклања медицински 
отпад на прописани начин; обавља послове из области 
јавног здравља (здравствено васпитање, врши вакцина-
цију према епидемиолошким индикацијама, врши унос 
података у области здравствене статистике, води еви-
денције, узима лабораторијски материјал); врши при-
купљање и дистрибуцију крви; спроводи администра-
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тивни поступак код пријема и отпуста пацијената; стара 
се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом при-
мања и отпуштања пацијената; врши санитарну обра-
ду пацијената; активно учествује у исхрани пацијената, 
врши обавезан надзор при узимању оброка; одговоран/а 
је за правилну апликацију и поделу терапије, оксигена-
цију пацијента и аспирацију усне и носне дупље; прати 
пацијенте на консултативне прегледе; одговоран/а је за 
законитост свог рада и поштовања принципа из кућног 
реда и других општих аката болнице, одлука, ставова и 
закључака претпостављених; одговоран/а је за правил-
но вођење и обраду целокупне прописане медицинске 
документације из свог домена; одговоран/а је за спро-
вођење мера будности и чувања психијатријских пације-
ната од повреда, суицида, бекства и сл.; обавља и друге 
истоврсне послове по налогу претпостављених и непо-
средно је одговоран/а главној медицинској сестри/тех-
ничару одељења/одсека.

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра/тех-
ничар - општи смер.

ОСТАЛО: Кандидати за радно место под редним бројем 
1 морају предати: кратку биографију (CV), оверену 
фотокопију дипломе о завршеном средњем образовању 
- медицинска сестра техничар - општег смера, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту. 
Пријаве са потребним доказима достављају се поштом 
на горенаведену адресу или лично у Архиви болнице, 
са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе запошљавања и на 
сајту Министарства здравља Републике Србије. Изабра-
ни кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење 
о општој здравственој способности. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛАН БАНЕ ЂОРЂЕВИЋ“

11320 Велика Плана, Милоша Великог 110
тел. 026/541-110, факс: 026/516-504

e-mail: sekretarijat@medianis.net
www.dzvelikaplana.rs

Доктор медицине - изабрани лекар

УСЛОВИ: Поред услова утврђених чланом 24 Закона 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Дому здравља 
„Др Милан Бане Ђорђевић“ Велика Плана. Услови за 
заснивање радног односа су: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама из области медици-
не по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године и завршена специјализација 
из офталмологије, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здравствених рад-
ника и здравствених сарадника; на основним студијама 
из области медицине, у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација из 
офталмологије, у складу са Правилником о специјализа-
цијама и ужим специјализацијама здравствених радника 
и здравствених сарадника; додатна знања/испити/радно 
искуство: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. 

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова, уз пријаву 
на оглас, кандидати су дужни да доставе: оверену фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију уверења о положеном 
специјалистичком испиту; оверену фотокопију лицен-
це издате од надлежног органа или решење о упису у 
комору; фотокопију или очитану личну карту (уколико 
је у питању лична карта са чипом); оверену фотокопију 
уверења о држављанству; оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; кратку биографију, адресу 
и контакт број телефона. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, адресом електронске поште, контакт 
телефоном, овереним фотокопијама докумената који-
ма се доказује испуњеност услова конкурса и назнаком 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за послове 
доктора медицине - изабраног лекара“, предају се непо-
средно у просторијама Секретаријата ДЗ или путем 
поште на горенаведену адресу. Напомена: лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способност без 
ограничења за рад на радном месту за које је расписан 
оглас, дужан је да достави кандидат који буде примљен 

у радни однос. Рок за пријављивање на оглас је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Одлука о избору ће бити донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење пријава и 
објављена на огласној табли Дома здравља, а изабра-
ни кандидат ће бити лично обавештен путем имејла или 
поште.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/2667-343

Лекар специјалиста интерне медицине
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: положен специјалистички испит из области 
интерне медицине. Кандидати су обавезни да доставе: 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном и 
мејл адресом, неоверену фотокопију дипломе о поло-
женом специјалистичком испиту. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковертама 
на адресу: Институт за рехабилитацију, Сокобањска 17, 
11000 Београд - Правна служба, са назнаком „Прија-
ва за конкурс - лекар специјалиста”. Пријаве морају да 
буду примљене у Институту за рехабилитацију најкас-
није осмог дана од дана објављивања огласа у листу 
„Послови” Националне службе за запошљавање, и то 
најкасније до 23.08.2018. године, као последњег дана 
рока за подношење пријава до 14 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Институту 
за рехабилитацију после истека дана и сата наведеног у 
овом огласу одбациће се као неблаговремене и неотво-
рене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и 
сата када су примљене у Институту за рехабилитацију. 
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном доку-
ментацијом ће бити одбијене као непотпуне. Оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања код Нацио-
налне службе за запошљавање и интернет страници 
Министарства здравља Републике Србије.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Психолог на осталим болничким 
одељењима

за рад у Кабинету за дечију адолесцентну 
психијатрију Службе за психијатрију, на 

одређено време на 3 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер 
академске студије, Одсек за психологију, VII/1 степен; 
стручни испит, у складу са законом.

2) Виши радни терапеут
за рад у Служби за психијатрију, на 

одређено време на 3 месеца, због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер радни терапеут, 
висока медицинска школа струковних студија, струков-
ни радни терапеут или завршен медицински факултет, 
основне струковне студије првог степена на студијском 
програму струковни радни терапеут, VI/1 степен; струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радно искуства 
у наведеном звању. 

3) Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за рад у Служби за психијатрију, на 
одређено време на 3 месеца, због повећаног 

обима посла

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

4) Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке 
дијагностике при Заједничким медицинским 
пословима, на одређено време на 3 месеца, 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лаборато-
ријског техничара, IV степен; стручни испит, лиценца, нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

5) Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за рану и дечију 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при Заједничким 
медицинским пословима, на одређено време 
ради замене привремено одсутне запослене 

на боловању

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

6) Главни кувар
за рад у Одсеку за припрему хране у Служби 

за помоћне и друге послове, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: средња туристичко-угоститељска школа.

7) Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране у Служби 

за помоћне и друге послове, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене на боловању

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно обра-
зовање и радно искуство на тим пословима стечено до 
дана ступања на снагу ове уредбе. 

8) Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за техничке, 
помоћне и друге сличне послове, на 

одређено време на 3 месеца због повећаног 
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа.

За радно место 1 кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (уколи-
ко је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме).

За радно места 2, 3, 4 и 5 кандидати подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце издате 
од надлежног органа. 

За радно место 6 кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме).

За радно место 7 кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе или сведочанство о завр-
шеној основној школи и доказ о радном искуству на тим 
пословима, фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована, фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипломе 
или уверења издати на девојачко презиме).

За радно место 8 кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства 
или уверења издати на девојачко презиме).

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

Медицина
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објављивања у огласима у публикацији „Послови”. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, на горенаведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, до њеног повратака 
на рад, за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи и санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама медицине, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама медицине у трајању од најмање 
пет година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, положен стручни 
испит, поседовање лиценце за рад или решење о упису 
у комору. 

Медицинска сестра техничар у 
амбуланти

на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, до њеног повратка на 

рад, за рад у Амбуланти Каоник и Амбуланти 
Велики Шиљеговац Службе опште медицине 

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати треба да испуњавају и посебне усло-
ве: средње медицинско образовање у трајању од чети-
ри године - медицинска школа општег смера; положен 
стручни испит; поседовање лиценце за рад или решење 
о упису у комору.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас дос-
тављају: пријаву на оглас, кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лицен-
це 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. Кандида-
ти који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати, пре заснивања 
радног односа, дужни су да доставе лекарско уверење, 
као доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Пријаве на оглас могу 
се поднети у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
у листу „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом достави-
ти на горенаведену адресу.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Спремачица
у стационару у Сервису за одржавање 

хигијене у Одељењу за техничке и услужне 
послове

Опис посла: одржава хигијену просторија, апарата и 
инвентара на Институту; односи прљав и доноси чист 
веш; ради и друге послове из свога делокруга, а по нало-
гу непосредног руководиоца; за свој рад одговорна је 
непосредном руководиоцу.

УСЛОВИ: Уз пријаву се подносе у оригиналу или ове-
реној копији следећа документа: диплома завршене 
основне школе; уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда), не старије од 
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
из полицијске управе), не старије од 6 месеци; кратка 
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом. 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. Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
о здравственој способности за послове које ће обављати 
и фотокопију личне карте. Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљености, дужина трајања школовања). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
се предају у затвореној коверти, лично или поштом на 
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем спремачице у стационару на неодређено време“.

Виши радиолошки техничар
на Одељењу за радиолошку дијагностику

Опис посла: асистира лекару и врши медицинско-технич-
ке процедуре по налогу лекара; припрема апаратуру и 
материјал потребан за снимање; даје упутства пацијенту о 
припреми за снимање и о понашању приликом снимања; 
поставља пацијента у положај пожељан за снимање; сни-
ма пацијента, развија филм и процењује квалитет снимка; 
примењује одговарајуће мере заштите пацијента, заштите 
особља и простора и прати нежељена дејстава зрачења; 
спроводи активности стручног усавршавања у области 
радиолошке технике; учествује у практичном оспособља-
вању приправника и млађих кадрова; води прописане 
евиденције и документацију; одговара за средства којима 
рукује, за уредност, тачност и за квалитет послова из дело-
круга свога рада; ради и друге послове из домена своје 
струке по налогу главног техничара и надлежног лекара; 
послове обавља у оквиру сменског рада, а по потреби у 
дежурству и приправности; за свој рад одговоран  је глав-
ном РТГ техничару и начелнику одељења.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
основне студије у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године или струковне студије првог степе-
на (основне струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит, лиценца за рад. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: диплома о завршеним основним или струковним 
студијама првог степена (наведено у посебним услови-
ма); уверење о положеном стручном испиту; здравстве-
на способност за рад у радиологији; познавање рада на 
рачунару (MS Office); дозвола за рад - лиценца издата од 
надлежне коморе или решење о упису у именик коморе; 
уверење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење суда), не старије од 6 месеци; уверење да 
кандидат није осуђиван (из полицијске управе), не ста-
рије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, CV), 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом 
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. Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати и фотокопију личне карте. Канди-
дати који испуњавају услове из огласа могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство у 
раду, просечна оцена у току школовања, додатно обра-
зовање или оспособљености, дужина трајања школо-
вања). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве се предају у затвореној коверти лично 
или поштом на адресу Института, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем једног вишег радиолошког техничара 
на Одељењу за радиолошку дијагностику на неодређено 
време“.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица, Српских владара 111

тел/факс: 017/815-300, 017/815-182

Доктор медицине
за рад у ОЈ Дома здравља Сурдулица - 

Диспанзер за здравствену заштиту школске 
деце

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII степен 
стручне спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на 
оглас доставити: оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету, оверену фотокопију уве-

рења о положеном стручном испиту за докторе медици-
не, лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод 
из матичне књиге венчаних за особе које су мењале пре-
зиме, лекарско уверење. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања. Избор између кандидата 
који испуњавају услове огласа извршиће се на основу 
члана 9 тачке 3 и 4 Посебног колективног уговора за 
здравствене установе чији је оснивач Република Србија. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размара-
ти. Пријаве слати на горенаведену адресу.

     Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЖАБАРИ
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127

тел. 012/250-307

Водитељ случаја - психолог
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка са 

боловања

УСЛОВИ: Доставити: кратку биографију, диплому о 
завршеном високом образовању одговарајуће струке - 
дипломирани психолог (VII степен стручне спреме), уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге рођених. 
Потребно је да кандидат има знање рада на рачунару. 
Пријаву на конкурс са документацијом (у оригиналу 
или оверене фотокопије) којом се доказује испуњеност 
услова за заснивање радног односа, доставити у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс - не отварати”.

„BELEKOS TIE“ DOO
11000 Београд, Бокељска 7/3/12

тел. 011/4002-635

Неговатељица - геронтодомаћица
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме, возач-
ка дозвола Б категорије, пожељно радно искуство. Кан-
дидати треба да пошаљу CV на e-mail: radisav.potezica@
belekos.rs. Рок за пријављивање: 30.08.2018. године.

ДОМ ЗА СТАРЕ „ПАДИНА“ ДОО
Београд - Звездара, Цветанова ћуприја 111в

тел. 063/273-293

Неговатељ/ица

УСЛОВИ: без обзира на занимање, степен стручне спре-
ме и радно искуство. Кандидати се могу пријавити путем 
телефона, контакт особа: Славко Данев.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
КЛАДОВО

19320 Кладово, Краља Александра 35
тел. 019/808-488, 801-708

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специјалистич-
ке струковне студије), односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области 
правних, економских, психолошких, педагошких, андра-
гошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник и најмање пет година 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: држављанство Републике Србије; здравствена 
способност; да кандидат није осуђиван за кривична дела; 
да се против кандидата не води истрага и да није подигну-
та оптужница за кривична дела која га чине неподобним 
за вршење дужности директора из надлежности Осно-
вног и Вишег суда; да кандидат поседује организаторске 
способности и има најмање пет година радног искуства 
у струци. Уз пријаву и друге доказе приложити програм 
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рада за мандатни период. Неблаговремени и непотпуни 
захтеви неће се разматрати. Пријаву са документацијом 
послати на адресу Центра, са назнаком: „За Управни 
одбор - конкурс“. Рок за пријаву је 15 дана.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

УСЛОВИ: медицинска сестра, без обзира на радно иску-
ство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност продужења 

уговора

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, без обзира 
на радно искуство. Обезбеђен смештај.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона. Лице за контакт: 
Милица Биоленчек.

„BELEKOS TIE“ DOO
11000 Београд, Бокељска 7

тел. 011/400-2635
e-mail: office@belekos.rs

Геронтодомаћица
допунски рад на 12 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме.

Спремачица
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, у било ком 
занимању.

ОСТАЛО: Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
наведене имејл адресе. Конкурс траје до 02.09.2018. 
године.

ГЕРОНТОЛОШКИ ЦЕНТАР СУБОТИЦА
Суботица, Алеја маршала Тита 31

тел. 024/644-411
e-mail: kadrovi.gcsub@gmail.com

Медицинска сестра - техничар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: медицинска сестра - техничар, општи смер; 
радно искуство: небитно; положен стручни испит. Рад 
у сменама, ноћни рад. Запослени ће радити у просто-
ријама Геронтолошког центра, а по потреби и у ванин-
ституционалној заштити. У просторијама Геронтолошког 
центра рад је организован сменски, уз ноћни рад. Ванин-
ституционална заштита обезбеђена је само у првој сме-
ни (пуно радно време од понедељка до петка, а суботом 
4 часа). Геронтолошки центар не обезбеђује смештај за 
запослене, већ они падају на терет запосленог. Зарада 
медицинског техничара одређена је Уредбом, основица 
за обрачун износи 2.561.23 динара, а коефицијент за 
дато радно место је 13,11. Уз наведену зараду Установа 
обезбеђује и аутобуску карту на име путних трошкова 
за градске и приградске месне заједнице унутар града 
Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Контакт особа: 
Биљана Броћиловић.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  
32300 Горњи Милановац, Лоле Рибара 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
кандидат мора да испуњава и посебне услове: високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, спе-

цијалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких 
и андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и да има најмање 
пет година радног искуства у струци; да кандидат посе-
дује организаторске способности, да није осуђиван и да 
се против њега не води кривични поступак за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у државним орга-
нима. Потребна документација: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству, не старије од шест 
месеци; уверење односно диплома о стеченом образо-
вању; исправа којом се доказује стечено радно искуство 
у струци; уверење да кандидат није осуђиван; уверење 
да се против њега не води кривични поступак, однос-
но да није стављен захтев за спровођење истраге или 
одређених истражних радњи, да није подигнута оптуж-
ница или оптужни предлог за кривична дела за која се 
гоњење предузима по службеној дужности. Уз доказе 
о испуњености услова конкурса кандидат је дужан да 
поднесе програм рада за мандатни период за који се 
врши избор. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
овереној копији. Рок за подношење пријаве и потребне 
документације је 15 дана од дана објављивања, са наз-
наком „За конкурс”. Конкурсну документацију доставити 
на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

       Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА
„ULTIMATE VET“

Зрењанин, Цара Душана 14а
тел. 064/2022-811

e-mail: ultimatevet@mts.rs
ultimavet@mts.rs

Ветеринар

УСЛОВИ: доктор ветеринарске медицине, VII/1 степен 
стручне спреме; без обзира на радно искуство, возачка 
дозвола Б категорије. Рад у сменама, обезбеђен смештај. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
се могу јавити послодавцу путем имејла или телефоном, 
лице за контакт: Милан Крстић.

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ЖАБАРИ ДОО

12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: завршен ветеринарски факултет, диплома и 
уверење о стручној спреми, лиценца за обављање вете-
ринарске делатности, возачка дозвола Б категорије, рад 
на рачунару, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству Републике Србије, уверење о општој 
здравственој способности, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци или кажњиво дело које га чини 
неподобним за обављање послова у државном органу. 
Оглас је отворен 15 дана од дана објављивања. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу: Вете-
ринарска станица Жабари доо Жабари, 12374 Жабари, 
Кнеза Милоша 36, сa обавезном назнаком „Пријава по 
огласу за пријем ветеринара“. Пре слања пријаве и доку-
ментације јавити се на број телефона: 062/524-150.

                  Индустрија и грађевинарство

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
АД „ЋУПРИЈА“

35230 Ћуприја, Цара Лазара 109

Армирач
на одређено време

3 извршиоца

Тесар
на одређено време

3 извршиоца

Зидар
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, КВ зидар, тесар, 
армирач, једна година радног искуства. Молбе са потреб-
ном документацијом доставити на горенаведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

„МИНЕЛ ДИНАМО“ ДОО
Барајево, Светосавска 394 д

тел. 011/8300-600
e-mail: pravna.sluzba@minel-dinamo.co.rs

Инжењер у производњи
на одређено време 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (4-6 година), 
дипл. инжењер електротехнике, смер енергетика или 
дипл. инжењер машинства, производни смер; стручни 
испит или лиценца; енглески језик; познавање рада 
на рачунару; возачка дозвола Б категорије; пожељно 
радно искуство на пословима пројектовања трансфор-
матора, пројектовања и извођења постројења за ком-
пензацију реактивне енергије и пословима на изградњи, 
реконструкцији и ремонту трафостаница напонског 
нивоа 10 кв и 20 кв као и поседовање лиценце/и 350, 
352, 450, 451. Пријаве слати у року од 15 дана од дана 
објављивања огласа путем поште на наведену адресу 
или електронски на имејл.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

e-mail: melanijav.antikor@gmail.com
тел. 011/614-9288

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, 
Нова Варош. Запошљавање у Републици 

Србији, након тога могуће упућивање 
запослених на привремени рад у Хрватску.

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца

Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без иску-
ства на наведеним пословима. Теренски рад, рад у сме-
нама, радно место са повећаним ризиком (рад на виси-
ни), обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе мејлом или да кон-
тактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Меланија Вукмиров.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Здравство и социјална заштита / Ветерина / Индустрија и грађевинарство
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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

рад ван радног односа - привремени и 
повремени послови у трајању од 4 месеца

Електромонтер
5 извршилаца

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

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спре-
ме; радно искуство 2 године.

Тесар
10 извршилаца

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

Керамичар
10 извршилаца

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

Електрозаваривач
10 извршилаца

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

Зидар
10 извршилаца

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

Лимар
5 извршилаца

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

Армирач
5 извршилаца

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

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен 
превоз. Напомена: услов за рад је позитивна проце-
на безбедносних услова за рад кандидата, коју врше 
надлежни органи спровођењем поступка безбедносне 
провере уз сагласност лица. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се јаве на горенаведене теле-
фоне особи за контакт (Тијана Апостоловић) или путем 
имејл адресе доставити радну биографију.

ФАБРИКА ЗА ПРОИЗВОДЊУ
ОРГАНСКИХ ПРОИЗВОДА

„БИО ПАНОН“ ДОО
21000 Нови Сад, Хероја Пинкија 40

тел. 021/4804-305
e-mail: konkurs@biopanon.rs

Технолог у погону
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије, VII/1 степен, дипло-
мирани инжењер за хемијску технологију или VII/1 
степен, дипломирани инжењер за фармацеутску тех-
нологију; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; енглески језик - почетни ниво, пожељно 
радно искуство у прехрембеној индустрији.

Администратор производног система
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме прехрамбе-
ног, хемијско-технолошког или пољопривредног смера; 
возачка дозвола Б категорије; енглески језик - почетни 
ниво. Пожељно радно искуство у прехрембеној индус-
трији.

Бравар-електричар
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме машинског 
или електротехничког смера; возачка дозвола Б катего-
рије; неопходно искуство из области машинства и елек-
тротехнике.

Лаборант
пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме прехрамбеног, 
хемијско-технолошког или пољопривредног смера; возач-
ка дозбола Б категорије, енглески језик - почетни ниво; 
пожељно радно искуство у прехрамбеној индустрији.

Оператер у производњи
пробни рад 3 месеца

8 извршилаца

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме машинског, 
електротехничког или прехрамбеног смера; возачка доз-
вола Б категорије; неопходно радно искуство из области 
машинства или електротехнике.

Радник у производњи
пробни рад 3 месеца

15 извршилаца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме или I степен, лица без 
занимања и стручне спреме. 

ОСТАЛО: Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз. 
Јављање кандидата на горенаведену адресу, телефон 
или имејл. Рок за пријаву до 31.08.2018.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 060/666-8219

Зидар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

Армирач
за рад у Сремској Митровици, на одређено 

време од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

Зидар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Суботици, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалифико-
ван радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

Тесар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

Помоћни грађевински радник
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалифико-
ван радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним посло-
вима; II - III степен стручне спреме.

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места са 
повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на горенаведени телефон осо-
би за контакт - Марија Алексић.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88

е-mail: m.nikolic@energovg.rs

Армирач
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Зидар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
20 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Тесар
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
40 извршилаца

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме - ПК/КВ/ВК; 
радно искуство: пожељно (није обавезно).

Краниста торањског крана
на одређено време 3 месеца, постоји 

могућност запослења на неодређено време
6 извршилаца

УСЛОВИ: краниста торањског крана, КВ/ВК; радно иску-
ство: пожељно (није обавезно).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пребива-
лиштем ван територије Београда се обезбеђује смештај у 
смештајном комплексу у Батајници, у трокреветним соба-
ма са купатилом (трошкове сносе запослени и послода-
вац по 1/2, односно запослени би плаћао око 5.000 РСД 
месечно); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; 

Индустрија и грађевинарство
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дужина радног времена 8 сати дневно (прековремени 
рад је у складу са законским одредбама). Запосленима 
се редовно исплаћују зараде, сви порези и доприноси. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на теле-
фон послодавца. Лице за контакт: Милка Николић.

ЕНЕРГОПРОЈЕКТ ВИСОКОГРАДЊА
АД БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 12
тел. 011/310-15-88

е-mail: m.nikolic@energovg.rs

Бравар-монтер
место рада: Београд, на одређено време - 3 

месеца (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-монтер КВ/ВК, радно искуство није оба-
везно.

Возач
место рада: Београд, на одређено време - 3 

месеца (постоји могућност запослења на 
неодређено време)

4 извршиоца

Опис посла: послови возача теретних возила (сандуча-
ри, аутомиксери, шлепери)

УСЛОВИ: возач теретних возила, радно искуство пожељно 
али није обавезно; обавезна возачка дозвола Ц и Е катего-
рије; возачка дозвола Д категорије је пожељна - није услов.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пре-
бивалиштем ван територије Београда се обезбеђује 
смештај у смештајном комплексу у Батајници, у трокре-
ветним собама са купатилом (трошкове сносе запосле-
ни и послодавац по 1/2, односно запослени плаћа око 
5.000 РСД месечно); обезбеђена исхрана и превоз; 
рад у сменама; дужина радног времена 8 сати дневно 
(прековремени рад у складу са законским одредбама). 
Запосленима се редовно исплаћују зараде, сви порези 
и доприноси. Конкурс је отворен до попуне. Заинтере-
совани кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
поште, мејл адресе, или да се јаве на контакт телефон 
послодавца. Лице за контакт: Милка Николић.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ КОМПЛЕКС 

КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор 
на одређено време

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

„ФИНАГРО“ ДОО РАШКА
Рашка, Старовласовска бб
тел. 036/732-511, 732-510
е-mail: finagrodoo@mts.rs

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије (без обзира на 
смер); неопходно je радно искуство у прехрамбеној 
индустрији (пекара, млекара) минимум 2 године. Обез-
беђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до посла, 
рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве 
на горенаведене телефоне, лице за контакт Оливера 
Павловић.

ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ, УСЛУГЕ И
ПРОМЕТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА БЛАЦЕ

Блаце, Краља Петра Првог 153
e-mail: jelena.burlica@telekomunikacija.rs

тел. 037/481-151

Професионални возач теретног 
моторног возила

место рада: градилишта на територији 
Републике Србије, на одређено време 2 

године
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године рад-
ног искуства у управљању тешким теретним возилима; 
возачка дозвола Б, Ц, Е категорије.

Руковалац грађевинских машина
место рада: градилишта на територији 
Републике Србије, на одређено време 2 

године
5 извршилаца

УСЛОВИ: образовање небитно; минимум 2 године рад-
ног искуства на пословима руковаоца грађевинских 
машина; пожељно уверење за оспособљеност за руко-
вање грађевинском машином (није услов); пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај; обезбеђен превоз - од 
смештаја до градилишта. Рад у сменама. Трајање кон-
курса: до попуне радног места Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, имејла, или да се јаве 
на телефон послодавца, лице за контакт: Јелена Бурли-
ца Марковић.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

тел. 063/680-860
e-mail: posao@cipprokuplje.rs

Maшински инжењер
за рад у Београду, на одређено време

2 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор
за рад у Београду, на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме; радно иску-
ство: небитно. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу контактирати послодавца путем телефона или 
доставити радне биографије на имејл адресу послодав-
ца, лице за контакт: Александар Милановић.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

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

Заваривач (TIG)
место рада Немачка, на одређено време 12 

месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.

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

Цевар - изометричар
место рада Немачка, на одређено време 12 

месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монта-
жа котлова.

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

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

AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

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

Грађевински инжењер статичар
место рада Немачка, на одређено време 12 

месеци
2 извршиоца

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

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

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак 
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз 
од смештаја до посла; обезбеђени потребни здравстве-
ни прегледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 
сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем имејла, лице за кон-
такт: Нина Јанкелић.

АД ЛИВНИЦА „ЉИГ“
Београд, Краља Милана 4/4-5

тел. 011/3612-446
е-mail: livnicaljig@gmail.com

Помоћни радник
на одређено време, место рада: Љиг

4 извршиоца

УСЛОВИ: брусач - I и II степен стручне спреме, радно 
искуство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце 
који не поседују потребна знања послодавац ће орга-
низовати бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати 
могу да се обрате послодавцу на наведени број телефо-
на, мејлом адресу или лично (понети радну биографију). 
Трајање конкурса: до попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стручне спре-
ме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију 
могу конкурисати и кандидати са II и III степеном струч-
не спреме, са завршеном обуком за резаче, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседују наведе-
на знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу 
на наведени број телефона, мејлом или лично (понети рад-
ну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана, обезбеђен превоз. Заинтересовани канди-
дати могу да се обрате послодавцу на наведени број 
телефона, мејлом или лично (понети радну биографију). 
Трајање конкурса: до попуне.

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца

УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију 
могу конкурисати и кандидати II и III степена стручне 
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спреме, са завршеном обуком за електрозаваривача, 
без обзира на образовни профил. За извршиоце који не 
поседују наведена знања, послодавац ће организовати 
бесплатну обуку. Трајање конкурса: до попуне.

„УНИМАСТ“ ДОО
11000 Београд, Браће Јерковића147

тел. 011/3987-389

Машински инжењер

УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме, машински 
инжењер; поседовање возачке дозволе Б категорије; 
знање енглеског језика; пожељно знање немачког јези-
ка; знање рада на рачунару MS Office, Auto Cad; без 
обзира на радно искуство.

Електричар - монтер грађевинских 
лифтова

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; електричар ауто-
матичар; поседовање возачке дозволе Б категорије; рад 
на висини - монтер грађевинских лифтова и машина.

ОСТАЛО: Кандидати пријаву могу да пошаљу на e-mail: 
office@unimast.rs или да се јаве на телефон: 011/3987-
389. Конкурс је отворен до попуне радног места.

„CARBO MAX INŽENJERING“ DOO
11070 Нови Београд, Кларе Цеткин 10

Грађевински радник
за санацију објеката, на одређено време до 

3 месеца
5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Прија-
ве слати поштом или на e-mail: carbomaxinzenjering@yahoo.
com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„КВАРК“ ДОО
34000 Крагујевац, Карађорђева 33

тел. 034/505-528, 034/505-575

Радиолошка контрола на терену
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електротехничар 
електронике, електротехничар аутоматике, електротех-
ничар процесног управљања или машински техничар; 
поседовање возачке дозволе Б категорије; рад на рачу-
нару; енглески језик - средњи ниво. Теренски рад. Све 
потребне информације кандидати могу добити путем 
телефона: 034/505-528 и 034/505-575, најкасније до 
31.08.2018. године.

PKC WIRING SISTEMS
ДОО СМЕДЕРЕВО

Смедерево, Шалиначка бб 

Оператер производње
на одређено време 6 месеци

30 извршилаца са територије Града Ковина 

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају најмање завршену 
основу школу и да нису далтонисти. Рад се обавља у 
сменама, укључујући и ноћни рад. Превоз из Ковина је 
организован од стране послодавца. Пробни рад 3 месе-
ца. Пријаве слати поштом на адресу послодавца или на 
e-mail: posao.srbija@pkcgroup.com. Оглас је отворен до 
попуне.

         Саобраћај и везе

„БЕТОН ПЛУС“ ДОО
11070 Нови Београд, Савски насип 1-3

тел. 011/228-28-87

Управљање моторним возилом - 
камионом

пробни рад 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању, радно искуство 12 месеци, возачка дозвола Ц 
категорије. Пријаве слати у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа.

ЕКО-МЕТАЛ ДОО
22408 Врдник, Гробљанска 2

тел/факс: 022/465-351
e-mail: office@ekometal.com

Возач
на одређено време са могућношћу 
заснивања сталног радног односа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; возачка дозвола 
Б, Ц и Е категорије; пасивно знање енглеског језика; 
пожељно знање других страних језика; 1 година радног 
искуства вожње у међународном теретном саобраћају; 
да кандидат није кажњаван и да се против њега не води 
судски спор; основно знање рада на рачунару; развије-
не способности комуникације, добре организационе 
способности, самоиницијативност, мотивација, спрем-
ност за тимски рад. Уз пријаву је неопходно приложити 
биографију са кретањем у служби и фотокопије доку-
ментације којом се доказује испуњеност услова. Заинте-
ресовани кандидати могу послати своје биографије (CV) 
на e-mail адресу: office@ekometal.com или доставити на 
горенаведену адресу. Оглас је отворен до 30.08.2018. 
године и важи за територију целе Србије. Контактираће-
мо само кандидате који уђу у ужи избор. Особа за кон-
такт: Нада Бојић, тел. 022/465-306, факс 022/466-003, 
мобилни 062/242-097. 

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

„ДРАЛ ТРГОВИНА“ ДОО
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 47а

Возач теретног моторног возила
на одређено време од 3 месеца, место рада: 

Земун, Ташка Начића 6
3 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возач Б, Ц и Е 
категорије, лекарско уверење, радно искуство од 3 месе-
ца на траженим пословима. Кандидати своје пријаве 
могу слати путем имејл адресе: dralbeograd@gmail.com 
или се могу пријавити на бројеве телефона: 063/258-465 
и 069/4444-306, у року од 30 дана од дана објављивања 
конкурса.

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

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

Возач теретног возила са приколицом
место рада: Београд, Ваљево, Сремска 

Митровица, Рума, Инђија, Стара Пазова, на 
одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно иску-
ство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сме-
нама, ноћни рад, 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 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звез-
дара. Кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве путем поште, мејлом или да се јаве на наведени број 
телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

„ИТТ ТЕХНИКА“ ДОО 
Ниш - Палилула, Мостарска 4

тел. 060/7427-354, 060/4427-378
e-mail: info@itttehnika.com

Возач теретног возила у међународном 
транспорту

5 извршилаца

Опис посла: превоз робе на дестинацијама у Европи 
(Шпанија, Португалија).

УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно искуство 
у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е категорије. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Кандидати 
пријаве могу да доставе путем имејла или да се јаве на 
телефоне: 060/7427-354, 060/4427-378, лица за контакт: 
Ненад Савић, Небојша Савић.
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             Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„BABY BOOM“

Београд - Звездара, Брсјачка 6
тел. 065/3387-387

Васпитач/ица у предшколској установи
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у занимању васпи-
тач или струковни васпитач или дипломирани васпитач, 
без обзира на радно искуство.

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, смер 
васпитач, без обзира на радно искуство.

Спремач/ица

УСЛОВИ: средња стручна спрема, III - IV степен стручне 
спреме, без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Кандидати се могу пријавити достављањем 
радне биографије на e-mail адресу: vanjastojkovic5@
gmail.com, контакт особа: Владислава Стојковић.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Кнеза Вишеслава 1

тел. 011/3053-921

Наставник у звању редовног професора 
за ужу научну област, односно 

стручно-уметничку област Обликовање 
производа од дрвета

УСЛОВИ: научни назив доктора биотехничких наука из 
области прераде дрвета, шумарски факултет, Одсек 
ТМП, изборна група: Намештај и производи од дрве-
та или доктор или магистар уметности, архитектонски 

факултет или факултет примењених уметности, Одсек 
Унутрашња архитектура, дизајн намештаја и ентерије-
ра, способност за наставни рад, научно односно струч-
но-уметнички радови; радно искуство. Остали обавез-
ни и изборни услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Универзите-
та у Београду и Статутом и Правилником о системати-
зацији послова и радних задатака радника Шумарског 
факултета, као и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београ-
ду. Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене фотокопије диплома, извод 
из матичне књиге рођених, држављанство, списак науч-
них и стручних радова, сепарате радова,...), достављају 
се надлежној служби Шумарског факултета у Београду, 
Кнеза Вишеслава 1, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у огласним новинама и на сајту Нацио-
налне службе за запошљавање, на сајту Факултета и 
сајту Универзитета. 

ПУ „ПОВРАТАК ПРИРОДИ“
11080 Земун, Призренска 27

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог образо-
вања, филозофски факултет - мастер педагог - VII/2 
степен; испуњеност услова за пријем у радни однос у 
установи у складу са чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; најмање 5 година рада 
у установи за образовање и васпитање на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; најмање 2 године рада у установи за обра-
зовање и васпитање на пословима директора установе. 
Уз пријаву на конкурс потребно је доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о радном стажу у установи на посло-
вима васпитања и образовања; уверење о држављан-
ству; доказ о неосуђиваности из чл. 139 ст. 1 тач. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
преглед кретања у служби. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“, 
на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЧУКАРИЦА
Београд, Пожешка 28

тел. 011/3058-717

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
3 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: IV 
степен стручне спреме, средња медицинска школа, 
васпитачки смер; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способост за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; обавезно полагање испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампани пријавни формулар, кандидат 
доставља: оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми; извод из матичне књиге рођених (ове-
рена фотокопија); уверење о држављанству, оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од шест месеци; 
оригинал или оверену фотокопију уверења полицијске 
управе, не старије од шест месеци, да лице није осуђи-
вано 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 

кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
ако кандидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику - уверење да је положио испит из српс-
ког језика са методиком по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Сви остали докази саставни су део пријаве на конкурс. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу поштом или лично од 09 до 15 часова.

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије); на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више 
образовање; образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и 6 бодова праксе уустанови, у скалду 
са Европским системом преноса бодова; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способост за рад 
са децоми ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; обавеза полагања 
испита за лиценцу.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар за 
пријаву на конкурс, који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Уз одштампани пријавни формулар 
кандидат доставља: оверену фотокопију дипломе, 
односно дипломе и додатка уз диплому о одговарајућој 
стручној спреми и уверење о положеним испитима, 
не старије од шест месеци; уверење о положеном 
стручном испиту или уверење о положеном испиту за 
лиценцу (ако је кандидат исти полагао); извод из мати-
чне књиге рођених (оверена фотокопија); уверење о 
држављанству, оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци; оригинал или оверену фото-
копију уверења полицијске управе, не старије од шест 
месеци, да лице није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; ако кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском јези-
ку - уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком по програму одговарајуће високошколске 
установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви оста-
ли докази саставни су део пријаве на конкурс. Непот-
пуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу, поштом или лично од 09 до 15 часова.

 Наука и образовање

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.
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XII БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
11000 Београд, Војводе Степе 82

тел. 011/2460-361

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17): 1. да има одго-
варајуће високо образовање за наставника гимназије, 
педагога или психолога школе стечено на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Републи-
ке Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6. да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
7. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да има положен испит 
за директора установе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: оверен препис/оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис/оверену фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; оригинал/оверену фотокопију потврде о рад-
ном стажу, најмање 8 година рада у области образо-
вања (не старију од 6 месеци); оригинал/оверену фото-
копију уверења надлежног суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 месе-
ци); оригинал/оверену фотокопију уверења да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал/
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) ако га поседује, а уколико је кандидат 
претходно обављао функцију директора школе и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци), пријаву на 
конкурс, са радном биографијом и прегледом кретања 
у служби и стручним усавршавањем, план и програм 
рада директора школе. Доказ о знању српског језика, 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Кандидат изабран за 
директора школе који нема положен испит за директо-
ра дужан је да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани форму-
лар заједно са пријавом на конкурс за избор директо-
ра и комплетном документацијом доставља лично или 
поштом на адресу школе, у затвореној коверти, са наз-
наком: „Конкурс за избор директора школе“, лично или 

путем поште. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити у секретаријату школе, радним 
даном од 9 до 14 часова, путем телефона: 011/2460-
361.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ“

11070 Нови Београд
Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 065/2632-002, 062/474-104

Одржавање хигијене предшколске 
установе

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати на e-mail: vrticpcelice@gmail.com, у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ИЗВРНУТА ТОРТА“

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 110

тел. 065/3110-903

Васпитач у предшколској установи
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, васпитач у 
ПУ, учитељски факултет, виша или висока школа за вас-
питаче, пожељно радно искуство од најмање 6 месеци. 
Пријаве слати на e-mail: info@izvrnutatorta.rs, у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд, Суботичка 2
тел. 011/2414-555

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 

годину

УСЛОВИ: Прописани чл. 139 ст. 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
88/17, 27/18): VI, IV, III степен стручне спреме; заврше-
на уводна обука за педагошког асистента. Уз пријаву и 
биографију доставити оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању и доказ о завршеној обуци за пед. 
асистента, уверење о држављанству Републике Србије 
(који нису старији од 6 месеци); ако кандидат није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику - уве-
рење да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће образовне установе; уверење МУП-а о нео-
суђиваности за дела из тач. 3 чл. 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Пријаве које немају 
наведене доказе у прилогу, као непотпуне неће бити 
узете у разматрање. Доказ о поседовању психичких, 
физичких и здравствених способности за рад са децом 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања, лично или 
путем поште на наведену адресу. 

БОР

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ“
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора основне школе може да буде 
изабрано лице које има: одговарајуће образовање; 
одговарајуће радно искуство на пословима образовања 
и васпитања; психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело или привредни 
преступ утврђен Законом о основама система образо-
вања и васпитања; за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на коме се остварује 

образовно-васпитни рад; има дозволу за рад (лиценца за 
наставника, психолога или педагога, односно положен 
стручни испит), обуку и положен испит за директора. 
Кандидат за директора основне школе има одговарајуће 
образовање и радно искуство ако је стекао високо обра-
зовање за наставника те врсте школе и подручја рада, 
за педагога и психолога: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из претходног става, тачка 1) подтачка (2), 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат треба да има и: нај-
мање осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; дозволу за рад (лиценцу за наставника, психолога 
или педагога, односно положен стручни испит); обуку 
и положен испит за директора установе (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 годи-
не од дана ступања на дужност у складу са одредбама 
Закона о основама система образовања и васпитања); 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; кандидат за директора 
установе образовања и васпитања не може да буде лице 
које је правноснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су прет-
ходно обављали дужност директора установе); преглед 
кретања у служби са биографским подацима; изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140. ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона за наставника те врсте школе (лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена, основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије, студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем); да има дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе, најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања и да испуњава остале наведене потребне услове. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: 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 уста-
нове (ако је кандидат поседује), доказ о неосуђива-
ности (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 одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику), документ 
о прегледу кретања у служби са биографским подацима 
и др. Сва документација се доставља у оригиналу или 
оверенe фотокопије. Осим утврђивања испуњености 
услова за избор директора, комисија цени и доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
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та (извештај просветног саветника). Доказ да кандидат 
поседује психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на број телефона: 030/581-138. Пријаве 
са доказима и одговарајућим документима достављају 
се у затвореним ковертама, са назнаком „За конкурс за 
директора”, лично или поштом на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706 

Секретар установе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, односно 
стручна спрема према чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018).

Стручни сарадник - психолог

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање, односно 
стручна спрема према чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018).

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 
медицинска школа - васпитачки смер.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Кандидати су 
дужни да уз пријавни формулар (налази се на интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), поднесу следећа документа: диплому, извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству (све 
у оригиналу или овереној фотокопији), доказ о позна-
вању српског језика (осим кандидата коју су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језију), уверење 
надлежне полицијске управе о неосуђиваности за наве-
дена кривична дела. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или поштом на 
адресу установе, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“
19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб

тел. 019/545-085, 542-737

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1. да има држављанство Републике Србије, 2. да има 
високо образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 3. 
да поседује лиценцу за наставника, педагога или психо-
лога, 4. да има обуку и положен испит за директора, 5. 
да поседује стручне и организационе способности, 6. да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања, 7. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 8. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за 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, 9. да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, ове-
рен препис/фотокопију дипломе о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту, потврду о рад-
ном искуству, преглед кретања у служби са биограф-
ским подацима и предлогом програма рада директора 
школе, да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад, доказ из става 1 тачка 8 кон-
курса, доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), уко-
лико кандидат поседује. Уколико се на конкурс пријави 
кандидат који је претходно обављао дужност директора 
школе, дужан је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Докази о испуњености услова из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, став 1 тач-
ке 1), 3) - 5) овог члана подносе се уз пријаву на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ЧАЧАК

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА - ЧАЧАК

32000 Чачак, Учитељска 8

Васпитач
3 извршиоца

Васпитач - приправник

УСЛОВИ: да су лица стекла високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, на сту-
дијама првог степена у трајању од четири године (240 
ЕСПБ); да имају образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, сходно образовању које 
мора да има васпитач у средњој школи са домом учени-
ка; да имају психичку и физичку способност за рад са 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање шест месеци и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да су држављани Републике Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на; уверење од надлежног суда да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање шест месеци и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству. Проверу физичких 
и психичких способности за рад са ученицима врши 
Национална служба за запошљавање, а кандидате на 
проверу упућује Дом. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова кандидати треба да поднесу у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс“ на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

КИКИНДА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО 
ОБРАЗОВАЊЕ

И ВАСПИТАЊЕ „БАРТОК БЕЛА“
24430 Ада, Трг ослобођења 3а

тел. 024/852-515

Наставник тамбуре
са 95% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Наставник солфеђа и теорије музике
са 30% норме, на одређено време ради 

замене одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

Наставник камерне музике
са 5% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: IV, VI или VII степен стручне спреме. Канди-
дати треба да испуњавају следеће услове: одговарајуће 
образовање у складу са  чл. 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018- др. закони), чл. 2 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 18/2013 и 2/2017); остали услови прописани чл. 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018- др. закони). 
Кандидати подносе: одштампан и попуњен пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, биогра-
фију и следеће доказе о испуњености услова: доказ о 
стеченом образовању (оверена фотокопија дипломе и 
додатка дипломи); уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них; доказ о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, односно уверење да су у току 
студија положили испите из педагогије и психологије 
или доказ да су положили стручни испит, односно испит 
за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); уверење о неосуђива-
ности, прибављено од надлежног органа МУП-а; доказ 
о знању српског језика - диплома, односно сведочанство 
о стеченом средњем, вишем или високом образовању 
на српском језику или документ о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (у овереној фотокопији); доказ о знању мађар-
ског језика - диплома, односно сведочанство о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на мађарском 
језику или документ о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве (у овереној фотокопији). Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потпуном документацијом о испуњавању наведених 
услова слати поштом на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити код секретара 
школе и путем телефона: 024/852-515.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

СШ „ГРИГОРИЈЕ БОЖОВИЋ“
38228 Зубин Поток, Јелене Анжујске 17

тел. 028/460-108

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: лице које има одговарајуће образовање: на сту-
дијама: другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије ) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплиране, мултидециплиране сту-

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10 септембра 2005 године; лице из става 
1 тачка 1 подтачка (2) члан 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
одговарајући предмет, односно групу предмета; лице које 
испуњава услове за наставника ове врсте школе и подру-
чија рада, за педагога и психолога, дозвалу за рад, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 8 
година рада у установи на пословима и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања: лице које има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; лице које није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривина дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или радоскрвнуће за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених мећународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дескриминатор-
но понашање; лице које има држављанство Републике 
Србије; лице које зна српски језик и језик којем остварује 
образовно-васпитни рад. Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року до 2 године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биографске 
податке, односно радну биографију; оверен препис 
дипломе о завршеном одговарајућем високом образо-
вању; оверен препис уверења о положеном стручном 
испиту (дозволи за рад); потврду о 8 година рада у 
области образовања; уверење да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или радоскрвнуће, за кри-
вично дело примање или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног собраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (не старији од шест 
месеци); лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника) - уко-
лико га поседује; резултате стучно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора школе); доказ да има дозволу за рад, 
обуку, положен испит за директора школе (уколико га 
поседује) и остала документа која могу послужити при-
ликом доношења одлуке о избору. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разма-
тране. Пријаве се достављају на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс за директора школе“ или лично у 
просторијама школе.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, за настав-
ника те врсте школе (гимназије), педагога или психо-
лога; 2) да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 3) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 4) да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 

Закона о основама система образовања и васпитања за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месесца, 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; 5) да има држављанство Републике Србије; 
6) да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 2), 4), 5) и 6) овог члана саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 3) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о међусобним пра-
вима и обавезама.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење 
о обуци и положеном испиту за директора школе (иза-
брани директор који нема положен испит за директора 
дужан је га положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); потврду о раду у области образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања (најмање 8 година); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
- лекарско уверење, не старије од 6 месеци, подноси се 
пре закључења уговорао раду; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи; кратак преглед кретања у 
служби са биографским подацима; биографију са крат-
ким прегледом кретања у служби и предлогом програма 
рада директора школе; попуњен и одштампан пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете. Уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора шко-
ле, дужно је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне приајве неће се узети 
у разматрање. Пријава са доказима подноси се препо-
рученом поштом на горенаведену адресу или се лично 
предаје секретаријату у затвореним ковертама, са наз-
наком „За конкурс за директора школе”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, број телефона: 034/335-506. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА

„СЕСТРЕ НИНКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2

тел. 034/370-201

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: одговарајуће високо образовање 
прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017) за наставника те врсте школе и подручја 
рада здравство и социјална заштита, за педагога или 
психолога: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из подтачке (2) мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; дозво-
лу за рад наставника односно стручног сарадника; обуку 
и положен испит за директора установе; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
кандидат треба да има: психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да под-
несе: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу; уверење о положеном испиту за директора 
школе (изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је га положи у року до две године од 
дана ступања на дужност) - пријава која не садржи овај 
доказ неће се сматрати непотпуном; потврду о раду у 
области образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања (најмање 8 година); доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 
месеци (доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат је дужан да достави пре закључења угово-
ра); уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење надлежног привредног суда 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику; 
кратак преглед кретања у служби са биографским пода-
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цима; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата - извештај просветног саветника (ако 
га кандидат поседује доставља оверену фотокопију); 
уколико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора школе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања (оверену фотокопију). Сви 
докази о испуњености услова достављају се уз пријаву 
на конкурс, осим доказа о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности, који изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о међусобним правима и оба-
везама. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе лично или поштом, препорученом 
пошиљком у затвореној коверти , на горенаведену адре-
су, са назнаком „За избор директора“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КРАЉЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

36214 Врба, Врба 29
тел/факс: 036/865-336, 036/5865-582

e-mail: osvrba@tron-inter.net
osdositejobradovicvrba.weebly.com

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; а) кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. глас-
ник 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 члановима: 139 став 1 тач-
ка 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 став 1 тачка 1) подтачка 
1 и 2 и тачка 2) истог члана, чланом 142 став 1 и став 
2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са чланом 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија положио испит 
из педагогије и психологије или положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1. Кандидат који није положио испит 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на обавезан је да их положи у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Кандидат треба и: б) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављан-
ство Републике Србије; д) да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министрства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или 
оверену фотокопију доказа да има образовање из пси-
холошких педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; кандидат који није положио испит 

из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на, обавезан је да их положи у року од једне а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену копију); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену копију), не ста-
рије од 6 месеци; доказ да није осуђиван за напред 
наведена кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих посло-
ва - надлежне полицијске управе; доказ под тачком д) 
обавезно достављају само они кандидати који образо-
вање нису стекли на српском језику, а доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је канди-
дат положио испит из српског језика. Лекарско уверење, 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом. Пре доношења одлуке о избору, кандида-
ти који уђу у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши национална служба за запошљавање. Пријаве на 
конкурс, са потребном документацијом, доставити лично 
или поштом на адресу: ОШ „Доситеј Обрадовић“, Врба 
29, 36214 Врба. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 036/5865-582.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
36000 Краљево, Цара Душана 2

тел. 036/319-246

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 140 став 1 и 2, чланом 122 и 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и то: да има 
одговарајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе, стечено 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; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; лице из тачке 1 подтачка 2 мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Изузетно, дужност директора школе може 
да обавља и лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника школе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона. 
Кандидат треба и: да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да против њега није покренут кривични 
поступак, доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога за наведена кривич-
на дела; да није осуђиван правноснажном пресудом 
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; да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 

након стеченог одговарајућег образовања; да има обу-
ку и положен испит за директора установе. Кандидати 
су дужни да докажу испуњеност услова достављањем 
следеће документације: оверену копију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, доказ о поседовању 
лиценце за рад представља подношење оверене копије 
обавештења о положеном испиту за лиценцу односно 
оверене копије уверења о положеном стручном испиту; 
доказ о радном стажу у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања представља потврда којом се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком времен-
ском периоду је стечено радно искуство; доказ о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима представља оригинал или оверена 
копија лекарског уверења не старијег од 6 месеци у тре-
нутку подношења; уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак и да није 
покренута истрага издато после расписивања конкурса; 
уверење надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова о подацима из казнене евиденције за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, издато после расписивања 
конкурса; уверење привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности, издато после расписивања 
конкурса; уверење о држављанству Републике Србије 
(оригинал или оверена фотокопија; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (оверену копију извештаја просветног савет-
ника), ако га кандидат поседује, у супротном потребно 
је доставити потврду надлежне Школске управе да није 
вршен стручно педагошки надзор кандидата, а за кан-
дидате који су претходно обављали дужност директора 
школе доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања (ако га канди-
дат поседује у овереној копији). У супротном потребно 
је доставити потврду надлежне Школске управе, да у 
периоду његовог мандата није вршен стручно-педагош-
ки надзор школе; оверен препис/фотокопију лиценце за 
директора школе (ако га кандидат поседује); биографију 
са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. Доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
доставља само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Пријава на конкурс која 
не садржи доказ о савладаној обуци и положеном испи-
ту за директора неће се сматрати непотпуном. Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност, у складу са условима про-
писаним законом. Докази о испуњености услова из става 
1, тачка 1) до 3) и тачка 5) до 12) овог члана саставни 
су део пријаве на конкурс. Доказ о испуњености усло-
ва из става 1 тачка 4) кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о међусобним правима и обавезама. Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
о испуњености услова доставити лично или на адресу 
школе у року од 15 дана од дана објављивања конкур-
са у периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање (публикација „Послови”), са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. Лице 
задужено за давање додатних информација о конкурсу 
је секретар школе (лично или на телефон 036/314-296).

КРУШЕВАЦ

ОШ „СТАНИСЛАВ БИНИЧКИ“
37252 Јасика, Станислава Биничког бб

тел. 037/671-103

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони), за директора може бити 
изабрано лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 став 1 тачка 1 и 2 овог закона, и то: 1. да 
поседује одговарајуће високо образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017), за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога, стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: 1) студије другог степена из научне однос-
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но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице мора да има завршене студије првог степена 
из научне области, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета). на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10.сеп-
тембра 2005. године; 2. да има дозволу за рад (положен 
стручни испит - лиценцу) за наставника, педагога или 
психолога; 3. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 4. да није 
осуђивано правоснажном пресудом за крично 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 родоскрвнуће, 
за кривично дело примање и 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 дискриминаторско пона-
шање; 5. да има држављанство Републике Србије; 6. да 
зна српски језик на коме се остварује образовно васпит-
ни рад, 7. да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да је савладало обуку и да 
има положен испит за директора установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
достави: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању, ове-
рен препис или оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу - дозволи за рад наставника или 
стручног сарадника, односно стручном испиту; уверење 
о здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима за 
рад са децом и ученицима (не старије од шест месеци); 
уверење (извод из казнене евиденције надлежне поли-
цијске управе) да није осуђиван правноснажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање и давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; уве-
рење привредног суда да није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), 
уверење основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању прит-
вора пре подношења оптужног предлога - за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене 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 санкцију 
(оригинали или оверена фотокопија, не старије од 30 
дана); уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених - нови образац (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(важи за кандидате који су одговарајуће образовање 
стекли на другом језику); потврду о радном искуству у 
области образовања и васпитања (оригинал), овере-
ну фотокопију доказа 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 
установе и оцену спољашњег вредновања, (оверену 
фотокопију извештаја о спољашњем вредновању шко-
ле); радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно). Документација без доказа о положеном 
испиту за директора сматраће се потпуном, а изабрани 
кандидат биће дужан да у законском року, када минис-
тар пропише услове, програм обуке и начин полагања 

испита за директора, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан 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 које има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 овог закона за наставника те врсте шко-
ле, односно лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријављени кандидати писмено ће бити оба-
вештени о именовању директора у складу са законом. 
Пријаве на конкурс и достављена документација се не 
враћају кандидатима. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Сва потребна обавештења 
се могу добити у секретаријату школе или на телефон: 
037/671-103. Пријаве са доказима о испуњавању свих 
услова тражених конкурсом слати у затвореној коверти 
препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на кон-
курс за директора“, на адресу школе или донети лично, 
радним даном, од 08.00 до 13.00 часова.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА
„ПАНЕ ЂУКИЋ ЛИМАР“

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 11
тел. 037/411-770

Спремачица

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа пропи-
сани су Законом о раду за заснивање радног односа 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС). Услови за заснивање радног одно-
са за спремачицу - средња стручна спрема. Кандидати 
уз пријаву подносе и оверене копије следеће докумен-
тације: кратку биографију са контакт подацима (адре-
са, телефон и имејл адресу), диплому средње школе о 
стеченом образовању, уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак (датум издавања не ста-
рији од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђиван 
(датум издавања не старији од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (датум издавања не 
старији од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених. 
Пријаве се подносе лично на писарници Дома ученика 
средњих школа „Пане Ђукић Лимар“ или путем препо-
ручене поште на наведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Коначну одлу-
ку о избору кандидата за пријем у радни однос донеће 
директор Дома ученика средњих школа „Пане Ђукић 
Лимар“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПАХУЉИЦЕ“

37220 Брус, Ј. Панчића бб
тел. 037/826-527

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског боловања

Спремачица

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и да имају одговарајуће образовање. Кандидат за 
радно место васпитача мора да има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, VI или VII степен стручне спреме, 
смер васпитач. Кандидат за радно место спремачице 
мора да има основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе овере-
не преписе, и то: диплому о стручној спреми, уверење тј. 
потврду о неосуђиваности (да није старија од 6 месеци), 
уверење о држављанству (да није старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 

и ученицима, кандидат прибавља пре закључивања 
уговора о раду, а доказ да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад се доставља 
уз пријаву у случају да је одговарајуће образовање сте-
чено ван територије Републике Србије. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, биће упућени на психолош-
ку процену радне способности за рад са децом у НСЗ 
у Крушевцу. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа, лично или на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати.

ЛЕСКОВАЦ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
Село Тегошница

16212 Свође

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава следеће услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017), и то: да 
је стекло високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне дисциплине 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 пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, кандидат треба да је про-
шао обуку и положио испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за директо-
ра дужан је да у року од 1 године од дана ступања на 
дужност положи наведени испит у складу са условима 
прописаним Законом о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017); да има дозво-
лу за рад - лиценцу, ондосно положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога и то за рад у шко-
ли; да има најмање 8 година радног стажа у установи 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за провредни преступ 
у вршењу раније дужности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс 
приложи следеће доказе: оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
фотокопију дозволе за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценца); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се сматрати 
непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе); ори-
гинал или оверену 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 оверену копију уверења 
привредног суда да није осуђиван правоснажном пре-
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судом за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
потврду о радном искуству - најмање 8 година у области 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; оригинал или оверену фотокопију уверења 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању (не ста-
рије од 6 месеци); оверену фотокопију радне књижи-
це (не старије од 6 месеци); 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 је стекао (потврда мора да садржи: назив послодав-
ца, делатност којом се бави, радно место на којем је кан-
дидат био распоређен 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 ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о међусобним правима и обавезама директора 
установе; извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу - оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); фотокопију личне карте кандидата. Дока-
зи о испуњености услова подносе се уз пријаву на кон-
курс, изузев доказа о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, који се под-
носи пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама директора установе. Поред наведеног, канди-
дата треба у пријави да наведе краће биографске подат-
ке и приложи: податке о кретању у досадашњој служби 
или радном односу, стручном и радном усавршавању и 
оствареним резултатима и раду и предлог мера, орга-
низације и начина руковођења школом које би спровео 
као директор школе (програм рада), које ће изложити на 
наставничком већу. Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи радну биографију и све доказе о испуње-
ности услова за избор чије се прилагање тражи. Уколико 
се на конкурс пријави лице које је претходно обаљало 
дужност директора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Конкурсна комисија ће обави-
ти интервју са пријављеним канидатима који испуњавају 
услове конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
се неће узимати у обзир. Решење о именовању директо-
ра школе биће благовремено достављено свим учесни-
цима конкурса у законском року. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса могу се поднети лично, у 
затвореној коверти или препорученом поштом на адресу 
школе, са назнаком „Конкурс за избор директора школе 
на мандатни период од 4 године“. Рок за предају пријаве 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ВУКИЦА МИТРОВИЋ“

16000 Лесковац, Масариков трг С-12/1
тел. 016/255-366

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/19. 
годину, односно до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да је држављанин Републике Србије; да има завршен 
најмање IV степен стручне спреме; да има положен 
одговарајући ниво обуке - најмање уводна обука за 
педагошког асистента; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (уверење дос-
тавља кандидат пре закључења уговора о раду); да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 

„Сл. гласник РС“ бр. 88/2017 и 27/2018 и др. закони); 
да зна језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад. Уз пријаву кандидат треба да приложи: уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; сертификат Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја о положеном нивоу обуке за 
педагошке асистенте; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о неосуђи-
ваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког разовоја и са одштампаних форму-
ларом достављају горе наведену документацију. Фото-
копије морају бити оверене од стране надлежног органа 
као доказ да су верне оргиналу. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са комплетном документацијом слати на горенаведе-
ну адресу. За ближе информације о конкурсу обратити 
се Правној служби на телефон: 016/255-366.

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ЂОРЂЕВИЋ КУКАР“

16000 Лесковац, Влајкова 94
тел. 016/282-630

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - други закони) за директора може 
бити изабрано лице које испуњава услове из члана 139 
и 140 став 1 и 2 овог закона и то: да има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 и 2 овог зако-
на за наставника хемијско-технолошке школе, подручја 
рада хемија, неметали и графичарство и остало - лич-
не услуге, за педагога и психолога, образовање стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: на студијама другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; на студијама 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; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, које има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Кандидат за директора школе, поред одговарајућег 
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона треба да 
испуњава и услове из члана 139 Закона: да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу или обавештења о 
положеном испиту за лиценцу; оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе (прија-
ва ће се сматрати потпуном уколико кандидат нема 
положен испит за директора установе, али је изабрани 
кандидат дужан да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених; доказ да има 
физичку, психичку и здравствену способност (лекарско 
уверење не старије од шест месеци); уверење - потврду 
МУП-а Републике Србије (оригинал или оверену фотоко-

пију не старију од 30 дана) 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 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; уверење - потврду (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старију од 30 дана) 
привредног суда да кандидат није правоснажно осуђен 
за кривично дело или привредни преступ у вршењу 
раније дужности; уверење - потврду (оригинал или ове-
рену фотокопију не старију од 30 дана) основног суда да 
се против кандидата не води истрага, нити је подигнута 
оптужница за кривична дела из надлежности суда, да се 
не води поступак по оптужном предлогу, нити поступак 
за предузимање истражних радњи; потврду о најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(оригинал); доказ о знању српског језика за кандидате 
који нису стекли одговарајуће образовање на српском 
језику (оверена копија дипломе о завршеној средњој 
школи); оверену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника); оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност 
директора установе); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби, адресом становања и контакт теле-
фоном. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Посту-
пак за избор директора спроводи комисија коју образује 
Школски одбор. Пријаве са потпуном документацијом 
послати у затвореној коверти, препорученом поштом на 
адресу школе, са назнаком „За конкурс за избор дирек-
тора школе”. Пријаве се могу донети и лично и предати 
у школи. Пријаве на конкурс и достављена документа-
ција се не враћају кандидатима. Пријављени кандидати 
писмено ће бити обавештени о именовању директора, у 
складу са законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити преко телефона: 016/282-630, сваког радног 
дана од 09.00 до 13.00 сати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АЦА СИНАДИНОВИЋ“

16222 Предејане, Омладинска 28
016/3406-117

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 122 и 139 чл. 140 ставови 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 
88/2017), у даљем тексту: Закон. За директора школе 
може бити изабрано лице које има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017): на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне обнласти за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине из одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, с тим да мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета: на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Дужност директора 
школе може да обавља лице које има напред наведе-
но образовање и то за наставника ове врсте школе и 
подручје рада, за педагога и психолога; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
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мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик, односно да је стекло средње, 
високо или више образовање на српском језику или да 
је положило испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; да има дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног 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 од две године од дана ступања на 
дужност); да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да се не води истрага, нити 
да је подигнута оптужница за кривично дело.

ОСТАЛО: Потребна документа која кандидат треба да 
приложи: пријава која треба да садржи биографију кан-
дидата (између осталог и податке: презиме и име, име 
оца, име мајке, девојачко презиме мајке, јединствени 
матични број грађана, адресу становања, место рођења, 
девојачко презиме, контакт телефон и радну биографију 
са прегледом кретања у служби); диплома о стеченом 
одговарајућем образовању, оригинал или оверена фото-
копија; лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима, изда-
то од стране надлежне здравствене установе (не старије 
од шест месеци), оригинал или оверена фотокопија; уве-
рење о неосуђиваности, оригинал или оверена фотоко-
пија (не старије од шест месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци), 
оригинал или оверена фотокопија; доказ о знању српс-
ког језика, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику; доказ о поседовању дозволе за рад 
(лиценца или уверење о положеном стручном испиту за 
наставника, односно педагога или психолога), оригинал 
или оверена фотокопија; доказ о обуци и положен испит 
за директора школе, оригинал или оверена фотокопија 
(пријава која не садржи наведени документ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат биће у оба-
вези да у законском року од две године од ступања на 
дужност положи испит за директора установе); потврда 
о најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања са подацима о пословима и задацима које 
је обављао; уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води истрага, нити да је подигнута оптужни-
ца (не старије од шест месеци), оригинал или оверена 
фотокопија; извод из матичне књиге рођених на трајно 
важећем обрасцу, оригинал или оверена фотокопија. 
Уколико је лице које се пријави на конкурс претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да дос-
тави и резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање (благовременом пријавом сматраће 
се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом, 
а поптуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове назначене у конкурсу). Фотокопије докумена-
та које нису оверене од стране надлежног органа неће 
се узети у разматрање. Сви изрази, појмови, именице 
и глаголи који су употребљени у мушком граматичком 
роду, односе се без дискриминације и на особе жен-
ског пола. Пријаве са доказима о испуњености услова 
конкурса доставити лично школи или препорученом 
пошиљком на адресу школе, са назнаком „Конкурс за 
директора“. Достављена документација се не враћа. Све 
информације о конкурсу могу се добити лично у школи 
или на телефон: 016/3406-117.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 
др. закон), односно: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академскте студије) и то: студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; студија-
ма другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, при чему 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Дужност директора школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, дозволу за рад наставника, васпи-
тача 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. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
поднесе: извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од шест 
месеци); доказ о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања; доказ о поседовању дозволе за рад 
наставника или стручног сарадника (лиценца); доказ 
о положеном испиту за директора установе (пријава 
која не садржи доказ о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непоптуном, а изабра-
ни кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); доказ о траженом 
радном искуству на пословима образовања и васпи-
тања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе не старије од 
шест месеци); доказ о неосуђиваности по основама из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење МУП) и неосуђи-
ваности за привредни преступ (уверење привредног 
суда), не старија од шест месеци; доказ да није покре-
нута истрага нити се води поступак пред надлежним 
судом, не старији од шест месеци; доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику); извештај просветног 
саветника о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (уколико га кандидат поседује); уко-
лико се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања; биографске 
податке са прегледом кретања током рада; оквирни 
план рада за време мандата и доказе о поседовању 
организационих способности (факултативно). Сви 
наведени докази се достављају у оригиналу или у 
овереној фотокопији. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узе-

те у разматрање. Пријаве на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, могу се 
поднети непосредно или преко поште на адресу шко-
ле, са назнаком „Конкурс за директора школе“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16254 Богојевце
тел. 016/732-300

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови: за директора школе може бити 
изабрано лице које испуњава услове који су прописани 
Законом о раду („Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС и 113/2017). Посебни услови: кандидат за дирек-
тора школе може да буде лице које испуњава услове 
прописане чланом 122 и чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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 гру-
пу предмета); или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставни-
ка те врсте школе и подручје рада, педагога или психо-
лога; поседовање дозволе за рад (лиценца) наставника; 
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 2 
године од дана ступања на дужност); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са уче-
ницима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пре-
судом 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 родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из група 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; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; најмање 8 
година рада на пословима образовања и васпитања у 
установи за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора школе може 
бити изабрано и лице које, уз испуњаност горенаведе-
них услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог Закона, то јест високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године или више образовање за 
наставника, обуку и положен испит за директора школе 
и најмање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи на пословима образовања и 
васпитања после стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оверене препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; оверен препис/фотокопију лиценце за директора (ако 
је кандидат поседује - пријава која не садржи наведени 
документ неће се сматрати непотпуном, а изабрани кан-
дидат биће у обавези да у законском року положи испит 
за директора школе); доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци у односу на дан истека конкурса); оригинал 
или оверена копија извода из матичне књиге рођених, 
нови са холограмом; доказ о знању српског језика и 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
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тим језицима); потврду о радном искуству на послови-
ма образовања и васпитања у установи за образовање 
и васпитање, након стеченог одговарајућег образовања; 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека рока конкурса) - уверење из МУП-а; уверење из 
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 у односу на дан истека конкур-
са); доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су обављали дужност директора у установи 
уколико је у њиховој установи за време мандата вршено 
спољашње вредновање и стручно-педагошки надзор); 
оригинал лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци у односу на дан исте-
ка конкурса); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказ о својим стручним и орга-
низационим способноситма (необавезно); оквиран план 
рада за мандатни период од 4 године (необавезно). Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Благовременом пријавом сматраће 
се пријава која је предата у року утврђеном конкурсом, 
а потпуном пријавом сматраће се пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове назначене у конкурсу. Фотокопије докуме-
ната које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се узимати у разматрање. Пријаву са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити лично школи 
у затвореној коверти  или препорученом пошиљком 
на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Примљена документација се не враћа кандидатима већ 
се доставља министру, ради доношења одлуке о избо-
ру директора. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и на телефон 016/732-300, 
понедељак и четвртак од 8 до 14 часова.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/7882-122

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: средња стручна спрема; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; држављанство РС; познавање српског 
језика и језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; завршену обуку за педагошког асистента (завршен 
прописани програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине).

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, не старије од 6 месе-
ци; оверену фотокопију сертификата о завршеном 
програму обуке за рад са децом и ученицима ромске 
националне мањине (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења полицијске упра-
ве (не старије од шест месеци), да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
не старије од шест месеци; извод из матичне књиге 

држављана (не старији од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија), кратку биографију. Сви кандида-
ти, попуњен пријавни формулар који је објављен на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, са одговарајућом документацијом шаљу на адресу 
установе, у року од 8 дана од дана објављивања.

НИШ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Генерала Боже Јанковића 1

e-mail: dakinika07@gmail.com

Доктор саобраћајних наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука за 
друмски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењер-
ство; радно искуство: небитно.

Доктор наука заштите животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - 
инжењерство заштите животне средине, доктор наука 
- науке о заштити животне средине; радно искуство: 
небитно.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - пси-
холошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука за електроенергетику; доктор техничких наука за 
електротехнику; доктор техничких наука за електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
педагошкe науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - 
рачунарске науке; доктор наука - пословна информа-
тика; доктор техничких наука за рачунарску технику/
доктор наука - електротехника и рачунарство. Радно 
искуство: небитно.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства 
за обраду метала/доктор наука - машинско инжењер-
ство; доктор техничких наука за машинске конструкције; 
доктор техничких наука за производно машинство; рад-
но искуство: небитно.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еко-
лошке науке; радно искуство: небитно.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: 01.09.2018. Кандидати могу 
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или 
имејл адресу.

ГИМНАЗИЈА „БОРА СТАНКОВИЋ“
18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

тел. 018/527-621

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат који може да обавља дужност дирек-
тора треба да испуњава следеће услове: да има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/17): на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-

ке академске студије), и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) или образовање сте-
чено на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има дозволу 
за рад/лиценцу или положен стручни испит за настав-
ника, педагога или психолога гимназије; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
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 кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; да има обуку и 
положен испит за директора установе; да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања. Уз 
пријаву кандидат подноси: доказ о завршеном одгова-
рајућем образовању; доказ да поседује дозволу за рад/
лиценцу; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; доказ о неос-
уђиваности и непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење МУП-а); доказ о држављанству (уверење о 
држављанству); доказ да зна српски језик, за кандида-
та који није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику обавезан је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика, по програму одговарајуће високош-
колске установе; доказ о положеном испиту за директо-
ра (изабрани кандидат који нема положен испит дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); доказ о раду у области образовања; извод из 
матичне књиге рођених; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата, односно извештај 
просветног саветника, уколико кандидат поседује; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су предходно обављали дужност директора установе); 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак (уверење из суда); биографију са кратким прегледом 
кретања у служби, предлог програма рада директора 
школе за мандатни период. Документација се подноси у 
оргиналу или као оверене копије. Пријаве на конкурс се 
достављају  у секретаријату школе или на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за избор директора”. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Додатне информације могу се добити на број 
телефона: 018/527-621. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. 

ОШ „КРАЉ ПЕТАР“
18000 Ниш, Војводе Путника 1

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Службени гласник Републи-
ке Србије”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139. 
став 1. тачке 1) - 5)  Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије”, број 88/2017) и услове из Правилника о про-
граму обуке за педагошког асистента („Сл. Гласник РС”, 
број 11/10) и члана 34 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова број: 371/2018-01 од 12.03.2018. 
године и то: четворогодишње средње образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 

Наука и образовање
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мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски  језик на ком се остварује образов-
но-васпитни рад; да има завршен уводни модул за педа-
гошког асистента; да зна ромски језик. Услови из тачака 
1) - 7) доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Доказ о испуњености услова 
из тачака 1), 3) до 7) саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. По расписаном конкурсу кандидат тре-
ба да поднесе: попуњен пријавни формулар са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја; оригинал или оверену фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених (само учесник 
конкурса који је променио презиме, односно име после 
издавања дипломе); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 
6 месеци); оригинал доказа надлежне полицијске упра-
ве да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крвнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал не старији од 30 дана); оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверену фотокопију потврде одговарајуће висо-
кошколске установе о положеном испиту из српског јези-
ка (само кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику); оригинал или оверену фото-
копију доказа о завршеном уводном модулу за педагош-
ког асистента; оригинал или оверену фотокопију доказа 
о знању ромског језика; радну биографију, CV (осим за 
лица која први пут заснивају радни однос). У поступку 
избора педагошког асистента прибавља се мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе. Усло-
ви за заснивање радног односа морају бити испуњени 
и после заснивања радног односа. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата конкурсна комисија утврђује 
испуњеност услова за пријем у радни однос из члана 
139. Закона, врши ужи избор кандидата које упућује на 
психолошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. У року од осам 
дана од дана добијања резултата психолошке процене 
способности за рад са ученицима, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни однос, 
обавља разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичној, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаве доставити путем поште на горе-
наведену адресу или непосредно, у секретаријату школе 
сваким радним даном. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе. Неблаговремене, 
непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у разма-
трање. Термини изражени у овом тексту у граматичком 
мушком роду подразумевају природни женски и мушки 
род лица на која се односе.

СТРУЧНА ШКОЛА
„ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ“
18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2

тел. 018/821-010

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у погледу 
образовања прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018), и то: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-

сдисциплинарне студије другог степена које момбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета) или образовање стечено на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; дозволу за рад за наставника, педагога или 
психолога, и то за рад у школи у подручју рада којем 
припада школа (економија, право и администрација, 
машинство и обрада метала, гимназија); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторско понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обу-
ку и положен испит за директора установе. Уз пријаву 
кандидат подноси: биографију са кретањем у служби, 
адресом становања, бројем телефона, адресом елек-
тронске поште; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту (лиценца); потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања; доказ о неосуђи-
ваности и непостојању дискриминаторног понашања 
(уверење МУП-а); доказ да се против њега не води кри-
вични поступак (потврда суда); извод из матичне књиге 
рођених (венчаних за жене); уверење о држављанству; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
оверену фотокопију лиценце за директора, уколико је 
поседује; оквирни план рада за време мандата; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе у оце-
ни спољашњег вредновања за кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора. Директор се бира 
на период од четири године. Рок за достављање прија-
ва је 15 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве 
достављати на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за директора“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 018/821-010.

НОВИ С А Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО“

21230 Жабаљ, Николе Тесле бр. 47/а
тел. 021/832-894

Педагошки асистент
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописа-
не чл. 136, 139, и чланом 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. Закони), педагошки/ка асис-
тент/киња може бити особа различитог образовања. Не 
постоји услов за бављење овим послом који се односи 
на формално образовање, образовна структура педа-
гошких асистената је веома различита. Једини услов 
који се односи на образовање јесте завршена обука за 
обављање овим занимањем.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, у складу са чланом 145 
став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Зако-
ни). Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: 
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; потврду о завршеној обуци за педагошког 
асистента, уверење да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 

лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато од надлежног МУП-а, 
оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена копија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија, не старије од 6 месеци). Доказ да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад доставља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Пријаве доставити лично или на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Инжењерство заштите 

животне средине
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке инжењер-
ство заштите животне средине, услови прописани чла-
ном 74 Закона о високом образовању, подзаконским 
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука. 

ОСТАЛО: Приложити пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса), краћу биогра-
фију, библиографију (списак радова), оверене фотоко-
пије диплома и додатака дипломама на свим нивоима 
студија, дипломама стеченим у иностранству потребно 
је приложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе, фотокопирану или очитану личну карту, оста-
ле доказе о испуњености услова конкурса као и фото-
копије објављених научних, односно стручних радова 
у научним часописима, зборницима или саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима са 
рецензијом, односно признатих уметничких дела, ори-
гиналних стручних остварења (пројеката, студија, пате-
ната, оригиналних метода и сл.), објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задатака за ужу 
област за коју се бира. Сви кандидати треба да попуне 
електронски образац са подацима о кандидату који се 
налази на сајту Универзитета у Новом Саду (http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje) и исти пошаљу не имејл: opstaftn@uns.
ac.rs. За сваку одредницу коју кандидат испуњава у елек-
тронском формулару неопходно је приложити доказе у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. Комисија ће раз-
матрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања 
на снагу уговора о раду. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

21000 Нови Сад, Камењар 3 бр. 7
e-mail: osnovnaskola@kiriloimetodije.com

Професор енглеског језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор енглес-
ког језика; предност имају кандидати са искуством у 
раду у настави.

Професор немачког језика
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор немач-
ког језика; предност имају кандидати са искуством у 
раду у настави.

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адресу или 
имејл. Рок за пријаву до 21.08.2018.

Наука и образовање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ЗМАЈ“

21000 Нови Сад, Мише Димитријевића 12
тел. 064/1930-257

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинско-педа-
гошка сестра; пожељно радно искуство од 36 месеци. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву до 05.09.2018.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН
“БОГДАН ШУПУТ”

21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 22
тел. 051/512-244

e-mail: designbs@nspoint.net

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Лице које конкурише мора испуњавати сле-
деће услове: да има одговарајуће образовање, и то: 
студије другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) или основне студије у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом, као и да против лица није покренута оптужница 
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 дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик; да поседује дозволу за рад настав-
ника или стручног сарадника; да има обуку и положен 
испит за директора установе. Лице које не испуњава 
овај услов и нема обуку као ни положен испит за дирек-
тора, дужно је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност; да има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Документација коју кандидат подноси: извод 
из матичне књиге рођених, доказ о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рију од 6 месеци); биографију, са кратким прегледом 
кретања у служби као и преглед планираног програма 
рада школе; доказ о поседовању тражене стручне спре-
ме (оригинал дипломе или оверена фотокопија); доказ 
да лице поседује лиценцу - стручни испит за обављање 
послова наставника, стручног сарадника (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског јези-
ка (подноси само кандидат који образовање није стекао 
на српском језику и у том случају подноси писани доказ 
о положеном српском језику по програму високошкол-
ске установе); потврду о радном стажу (најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања); 
доказ да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; (уверење из СУП-а, оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да про-
тив лица није подигнута оптужница за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-

на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
(уверење из надлежног суда, оригинал или фотокопија, 
не старија од 6 месеци); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма доставља кандидат пре закључења уговора о раду; 
доказ да има обуку и положен испит за директора уста-
нове. Лице које не испуњава овај услов и нема обуку као 
ни положен испит за директора, дужно је да га положи 
у року и на начин у складу са прописима. Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс подносе се лично, 
сваког радног дана од 08 до 13 часова или на горенаве-
дену адресу. Рок за подношење пријава је до 23.08.2018. 
до 13 часова.

ПРВА ПРИВАТНА СРЕДЊА
ОПТИЧАРСКА ШКОЛА „ПАШЋАН“

21000 Нови Сад, Дечанска 9
тел. 021/6419-472

Наставник машинске групе предмета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове 
из члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Законом и Правилником о степену и врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у средњој 
школи: дипломирани машински инжењер, дипломира-
ни инжењер машинства, професор машинства, мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области машин-
ског инжењерства; да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против 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; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају се у току рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању, оверену фотокопију уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), кратку биографију или 
CV. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс се подносе на горе-
наведену адресу, са назнаком: „Конкурс за радно место 
наставника машинске групе предмета“ или лично у 
секретаријату школе, радним даном од 7 до 14 часова.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА 
ТЕСЛА“ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ 
21205 Сремски Карловци

Негошева 1/а

Доцент за ужу научну област Економско 
финансијски менаџмент

на Катедри за менаџмент, на одређено време 
од 5 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Ванредни професор за ужу научну 
област Економско финансијски 

менаџмент
на Катедри за менаџмент, на одређено време 

од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Редовни професор за ужу научну област 
Економско финансијски менаџмент

на Катедри за менаџмент 
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Асистент за ужу научну област 
Економско финансијски менаџмент

на Катедри за менаџмент, на одређено време 
од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Економско финансијски 

менаџмент
на Катедри за менаџмент, на одређено време 

од 1 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Доцент за ужу научну област 
Информационе технологије

на Катедри за информатику, на одређено 
време од 5 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Ванредни професор за ужу научну 
област Информационе технологије

на Катедри за информатику, на одређено 
време од 5 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Редовни професор за ужу научну област 
Информационе технологије

на Катедри за информатику
3 извршиоца

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Асистент за ужу научну област 
Информационе технологије

на Катедри за информатику, на одређено 
време од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Сарадник за ужу научну област 
Информационе технологије

у настави на Катедри за информатику, на 
одређено време од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Ванредни професор за ужу научну 
област Информационе технологије

на Катедри за информатику, на одређено 
време од 5 година, са 10% радног времена

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Доцент за ужу научну област Теорија 
медија и комуникације

на Катедри за медије и комуникологију, на 
одређено време од 5 година

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Ванредни професор за ужу научну 
област Теорија медија и комуникације
на Катедри за медије и комуникологију, на 

одређено време од 5 година
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Редовни професор за ужу научну област 
Теорија медија и комуникације

на Катедри за медије и комуникологију
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Асистент за ужу научну област Теорија 
медија и комуникације

на Катедри за медије и комуникологију, на 
одређено време од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Теорија медија и комуникације
на Катедри за медије и комуникологију, на 

одређено време од 1 године
3 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање радног 
односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 52, 83, 84 и 85 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017).

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија 
са неопходним подацима за писање извештаја, дипломе, 
списак објављених радова и остала документација), сла-
ти на горенаведену адресу. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ“

21240 Тител, Милоша Црњанског 3
тел. 021/2960-031

Наставник руског језика
у издвојеном одељењу школе у 

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

са 78% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор, однос-
но дипломирани филолог за руски језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/профил 
руски језик), мастер професор слависта - руски језик и 
књижевност; мастар професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет). Кандидат 
треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони), и 
то: да има одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и у складу са чланом 3 став 1 тачка 3) подтачка 4) 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и уз попуњен и 
одштампан пријавни формулар достављају школи сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе (за 
лица која су стекла академско звање мастер доставља се 
и оверена фотокопија дипломе о завршеним основним 
академским студијама); уверење о држављанству (ори-
гинал или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о знању српског језика се доставља 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику; доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (оригинал или оверену 
фотокопију, не старији од 6 месеци). Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
21000 Нови Сад, Сувоборска 6

тел. 064/1410-312

Наставник енглеског језика
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности/мастер про-
фесор енглеског језика и књижевности; основна инфор-
матичка обука.

Наставник историје
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, професор исто-
рије; основна информатичка обука.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, доктор медицине; 
основна информатичка обука.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 2 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
организатор здравствене неге; основна информатичка 
обука.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста 
медицинске микробиологије, основна информатичка 
обука. Пробни рад 2 месеца.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста 
интерне медицине; основна информатичка обука.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста пси-
хијатрије; основна информатичка обука.

Наставник медицинске групе предмета
на одређено време 12 месеци

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, специјалиста 
социјалне медицине, основна информатичка обука.

ОСТАЛО: Достављање радних биографија на увид. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву до 25.08.2018.

ПАНЧЕВО

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

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

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: у складу са Правилником о програму обуке 
за педагошког асистента („Службени гласник РС - Про-
светни гласник“ број 11/10), IV степен стручне спреме, 
завршена обавезна обука за педагошког асистента (сер-
тификат издат од Министарства науке и технолошког 
развоја); да лице поседује психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; и зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар и кратку 
биографију, приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; сертификат о 
завршеној уводној обуци за педагошког асистента издат 
од стране Министарства просвете науке и технолош-
ког развоја (оригинал или оверена копија); уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
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- уверење (не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Кандидати који су изабра-
ни у ужи избор биће упућени на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Напомена: У складу 
са чл. 154 и 155 кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, наке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве, као и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа, неће се разматрати. Прија-
ве на конкурс доставити лично или поштом на адресу 
школе, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса.

ПОЖ АРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

Радник за одржавање хигијене - 
чистачица

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018-др.закони), и то: 
одговарајуће образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану молбу са биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи, уверење МУП-а из казне-
не евиденције, доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат ће доставити пре закључења уговора о раду 
(лекарско уверење). Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, 
као ни копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа. Пријаве слати на адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“

12253 Средњево, Маршала Тита 12
e-mail: os.misazivanovic@gmail.com

тел/факс: 012/667-056

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 20% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са функције

Наставник информатике и рачунарства
са 10% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са функције

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка радника са 

функције

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане члановима 139, 
140 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18 - 
др. закони), и то: одговарајуће образовање у складу са 
члановима 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17 
и 27/18 - др. закони), као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни 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); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. У складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану молбу са биогра-
фијом, извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврду високошколске установе о броју бодова, доказ 
о положеном испиту за лиценцу или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије); уверење 
МУП-а из казнене евиденције. Доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду (лекарско уверење). Рок за подношење 

пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у раз-
матрање, као ни копије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И
МАШИНСКА ШКОЛА

12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел/факс: 012/852-712

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

наставника са дужности директора школе)

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове 
за пријем у радни однос, у складу са чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 88/17), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник Републике Србије” бр.88/17) 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. 3) Лице из став 1 тачке 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл.
гласник - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и 
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 на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да уз 
пријаву достави оригинале или оверене фотокопије сле-
дећих докумената: оверену фотокопију доказа о стече-
ном одговарајућем високом образовању у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 88/17) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама 
у подручју рада Економија, право и администрација („Сл. 
гласник - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17) - 
оверену фотокопију или оригинал уверење из казнене 
евиденције МУП-а да лице није осуђивано, у складу са 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник Републике Србије” 
бр. 88/17); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, не старије од 30 дана; оверену 
фотокопију/копију уверења о држављанству Републи-
ке Србије, не старије од 6 месеци; оверену фотокопију/
копију доказа о познавању српског језика доставља кан-
дидат који није стекао диплому на српском језику (уколи-
ко је кандидат стекао одговарајуће високо образовање 
из члана 140 став 1 Закона на српском језику, сматра 
се да је достављањем овог доказа доставио и доказ да 
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зна српски језик), краћу биографију, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, попуњени пријав-
ни формулар, који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs/wp content/uploads/2015/
FORMULAR ZA-KONKURISANJE.doc), попунити и одштам-
пати и заједно са осталом потребном документацијом 
доставити. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник Републи-
ке Србије”, бр. 88/17). Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након психолошке проце-
не Конкурсна комисија обавиће разговор са кандидати-
ма који се налазе на листи кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и донети решење о 
избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се од 
стране надлежног органа, у супротном, неће се узети у 
разматрање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у затворе-
ном коверту препорученом поштом, са назнаком „Прија-
ва на конкурс за за радно место наставника економске 
групе предмета“, на адресу школе или донети лично, 
радним даном, од 08.00 до 12.00 часова. Информације 
о конкурсу могу се добити путем телефона: 012/852-712.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА И 
МАШИНСКА ШКОЛА

12240 Кучево, Жике Поповића 68
тел/факс: 012/852-712

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 

породиљског одсуства и одсуства ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 139 Зако-
на о основама система образовања ицваспитања („Сл. 
гласник Републике Србије” бр. 88/17) и то: 1) ако има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник Републике Србије” бр. 88/17); 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године,по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. 3) Лице из став 1 тачке 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета у складу са чланом 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника 
из опште образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник - Просвет-
ни гласник” бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17 и 13/18), и то: 
професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност; мастер филолог (студијски програм 
Англистика; студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет); 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) да има држављан-
ство Републике Србије, 5) да зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан да 
уз пријаву достави оригинале или оверене фотокопије 
следећих докумената: оверену фотокопију доказа о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у складу с чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 88/17) и Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл гласник - Просветни гласник” 
бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17 и 13/18), оверену фотокопију 
или оригинал уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице није осуђивано, у складу са чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник Републике Србије” бр. 88/17); да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, не старије од 30 дана; оверену фотокопију/
копију уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију/копију дока-
за о познавању српског језика доставља кандидат који 

није стекао диплому на српском језику (уколико је кан-
дидат стекао одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 Закона на српском језику, сматра се да 
је достављањем овог доказа, доставио и доказ да зна 
српски језик), краћу биографију, оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; попуњени пријав-
ни формулар, који се преузима на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs/wp content/uploads/2015/
FORMULAR ZA-KONKURISANJE.doc), попунити и одштам-
пати и заједно са осталом потребном документацијом 
доставити. Уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду, у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 2 Закона о основама 
система образовања иваспитања („Сл. гласник Републи-
ке Србије” бр. 88/17). Кандидати који испуњавају услове 
за пријем у радни однос, који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Након психолошке проце-
не Конкурсна комисија обавиће разговор са кандидати-
ма који се налазе на листи кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос и донети решење о 
избору кандидата. Изабрани кандидат доставља лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима пре закључења уговора 
о раду. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Копије 
доказа које се подносе при конкурисању оверавају се 
од стране надлежног органа, у супротном неће се узе-
ти у разматрање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању свих услова тражених конкурсом слати у 
затвореном коверту препорученом поштом, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за радно место наставника 
економске групе предмета“, на адресу школе или лично, 
радним даном од 08.00 до 12.00 часова. Информације о 
конкурсу могу се добити путем телефона: 012/852-712.

ПРОКУПЉЕ

ПУ „НЕВЕН“
18400 Прокупље, Немањина 7

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци за школску 

2018/2019. годину

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; држављанство РС; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; сертификат Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја о завршеном Програму 
обуке за педагошке асистенте. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс“.

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ПЧЕЛИЦА“

25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029 

1. Васпитач
рад у одељењима на српском језику

УСЛОВИ: 1.1. да кандидат има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије или 
основне академске студије) у трајању од три године - 
васпитач; 1.2; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 1.3. да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обрзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања); 1.4. да је држављанин Р Србије; 1.5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

2. Економ - сарадник у исхрани

УСЛОВИ: 2.1. да кандидат има IV степен стручне спре-
ме (прехрамбена струка); 2.2. да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 2.3. 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 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обр-
зира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); 2.4. да је држављанин 
Републике Србије; 2.5. да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства (http://
www.mpn.gov.rs/), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Напомена: сходно одредбама чл. 154 и 155 Зако-
на основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС“, број 88/17), којима је прописано да 
приликом подношења апликација на конкурс за пријем 
у радни однос у установи кандидат попуњава форму-
лар и потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља установи, Министар-
ство просвете је поставило: формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања. Уз пријавни 
формулар кандидати достављају: диплому о стеченом 
образовању - оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење из казнене евиденције МУП-а Р Србије - оригинал 
или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству - оригинал или оверену фотоко-
пију (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом обра-
зовању или уверење да је кандидат положио испит из 
српског језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе ако кандидат - васпитач није 
стекао одговарајуће образовање на српском језику. 
Доказ из тачке 1.2. и 2.2. - лекарско уверење се при-
бавља пре закључења уговора о раду. Некомплетне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве са приложеним, 
а неовереним фотокопијама неће се узети у разматрање. 
Претходну психолошку процену способности кандидата 
за рад са децом (кандидати који испуњавају услове по 
конкурсу и који су ушли у ужи избор), вршиће надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаву са докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу предшколске 
установе. Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/436-052

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има образовање стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или на студијама првог степена (основне академске, 
основне струковне, специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образо-
вањее - васпитач; мора имати образовање из психо-

лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Кандидати су дужни да попуне формулар за 
пријаву на конкурс који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз одштампан и попуњен формулар потребно је 
приложити: радну и личну биографију са адресом и кон-
такт телефоном - CV; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ издат од стране одговарајуће 
високошколске установе да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова, односно уверење 
или други одговарајући документ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или доказ о 
положеном стручном испиту, односно положеном испи-
ту за лиценцу; оригинал или оверена фотокопија извода 
из казнене евиденције из МУП-а (не старијег од 6 месе-
ци); 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 малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање мита или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству, не старијег од 6 месеци; 
доказ о знању српског језика на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (кандидат који није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику, потребно је да 
достави уверење да је положио испит из српског језика 
са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе); извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију (нови образац са холограмом, 
трајно важење). Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом (лекарско уве-
рење), доставља изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе на горенаведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс” или достављају у 
секретаријат установе. Информације о конкурсу могу 
се добити у предшколској установи и на број телефона: 
022/436-052, радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”

22000 Сремска Митровица, Ратарска 5
тел. 066/621-021

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс за избор директора школе може 
да се пријави кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 139, 140 став 1, 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17) 
и опште услове: лице које је стекло одговарајуће 
образовање и то (на студијама другог степена, мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) у скала-
ду са Законом о високом образовању („Сл. гл. РС“ бр. 
76/05, 100/07 - аутентично тумачење и 97/08), почев 

од 10.09.2005 године, на основним студијама од нај-
мање 4 године по пропису које је уређивало високо 
образовање до 10.09.2005. године за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
обуку и положен испит за директора школе (програм 
обуке за директора школе и Правилник о полагању 
испита за директора школе нису донети, па ће иза-
брани кандидат бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе), да је државља-
нин РС, најмање 8 година рада на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог образовања, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом (за 
кривична дела за која је изречена безусловна казна 
затвора од најмање 3 месеца), као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
за запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, доказ да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, осим кандидата који су образо-
вање стекли на том језику. Кандидат подноси: молбу 
са кратком биографијом, диплому о стручној спреми 
(оверену фотокопију), документацију којом доказује 
испуњавање тражених услова (уверење о држављан-
ству - не старије од 6 месеци, уверење о положеном 
стручном испиту, потврду о радном стажу у просве-
ти). Лекарско уверење да поседује психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма доставити по доношењу одлуке о избору. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве са потребном документацијом доставити на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Наставник енглеског језика
за 66,67% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је државља-
нин Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Наставник је лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичне академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Под одговарајућим обра-
зовањем подразумева се: професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност, дипло-
мирани професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), дипломирани филолог англис-
та - мастер, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура). Кан-
дидат треба да приложи следећа документа, не старија 
од 6 месеци од дана објаве конкурса, и то у оригина-
лу или овереној фотокопији: пријаву на конкурс (са 
сајта Министарства просвете), диплому о стеченом 

Наука и образовање
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образовању, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о држављанству Републике Србије, лекарско уверење 
- прибавља се пре закључења уговора о раду, уверење 
из МУП-а са подацима из кривичне евиденције. Рок за 
достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене или непотпуне пријаве неће 
бити узете у обзир. Особа за контакт: секретар Светла-
на Пантелић, тел. 022/2462-712.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
22244 Адашевци, Фрушкогорска 3

тел. 022/737-224
e-mail: osvukkaradzic@ptt.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: сагласно члану 122 ставови 2, 5 и 6 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” 78/2048 и 27/2018), директор школе може да 
буде лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
ставови 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, 77/2018 и 27/2018, 
у даљем тексту: Закон). Дужност директора школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 ставови 1 и 2 Закона за наставника те врсте 
школе и подручја рада, педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора школе и најмање осам година рада 
у школи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Зако-
на за наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада у школи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Директор школе може бити 
наставник и стручни сарадник који је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: 1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдициплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1) тачка 1) подтачка 2) члана 140 Закона, мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Кандидат за директора школе мора да испуња-
ва услове прописане чланом 139 Закона, односно да: 1) 
има одговарајуће образовање; 2) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за 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 изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављаноство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Докази о испуњености услова из члана 139 става 1) 
тачка 1), 3)-5) Закона саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за избор 
директора школе треба да приложи следеће документе, 
односно доказе да испуњава потребне услове: биограф-
ске податке, односно радну биографију; оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о поседовању дозволе за рад - оригинал или оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу; доказ о годинама рада у школи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања - потврду у оригиналу или оверену копију, од 
најмање 8 (односно 10 година у случају да се на конкурс 

пријави кандидат који не испуњава услов у погледу одго-
варајућег образовања из члана 140 ст. 1 и 2, а има одго-
варајуће образовање из члана 140 ст. 3 Закона); уерење 
да није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона (МУП-а/издвод из казнене евиденције); 
уверење привредног суда да кандидат за директора није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; уверење надлежног суда да 
није под истрагом и да се не води кривични поступак; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена копија); доказ/уверење да кандидат има обуку 
и положен испит за директора школе (у оригиналу или 
оверену копију) - пријава се неће сматрати непотпуном 
ни без овог доказа, јер програм обуке за директора школе 
и правилник о полагању испита за директора нису доне-
ти, па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи 
испит за директора у року који предвиди закон; извод 
из матичне књиге рођених (у оригиналу или оверену 
копију); доказ да кандидат зна српски језик на коме се 
изводи образовно-васпитн рад (само кандидат који није 
образовање стекао на српском језику; кандидат доставља 
потврду одговарајуће високошколске установе да је поло-
жио испит из спрког језика - у оригиналу или оверену 
фотокопију); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (може и из досијеа, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење, оригинал или 
оверена копија); програм рада кандидата. Кандидат је 
дужан да попуни пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, који у штампаној форми доставља школи, уз 
пријаву. Пријаве са потребном документацијом и докази-
ма достављају се у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса на адресу школе, у затвореној коверти, са наз-
наком „Конкурс за избор директора школе“, лично или 
поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање, као и копије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа. Ближа обавештења 
се могу добити сваког радног дана од 08.00 до 12.00 часо-
ва, на телефон: 022/737-224.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ

ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

1) Наставник за избор у звање 
професора струковних студија и 

заснивање радног односа из поља 
друштвено-хуманистичких наука, 

област Менаџмент и комуникације, ужа 
научна област Менаџмент

са 5% радног времена 

УСЛОВИ: економски факултет, доктор наука; факултет 
организационих наука, доктор наука; факултет поли-
тичких наука, доктор наука; објављени научни, односно 
стручни радови у научним часописима или зборницима 
са рецензијама; способност за наставни рад и најмање 
пет година педагошког искуства у високом образовању 
или пет година у звању предавача.

2) Наставник за избор у звање 
професора струковних студија 
и заснивање радног односа из 

поља социолошких наука, област 
Социологија, ужа научна област 

Социологија

УСЛОВИ: филозофски факултет, група за социологију, 
доктор наука; објављени научни односно стручни радо-
ви у научним часописима или зборницима са рецензија-
ма, способност за наставни рад и најмање пет година 
педагошког искуства у високом образовању или пет 
година у звању предавача.

3) Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног односа 

из поља медицинских наука, област 
Медицинске науке, ужа научна област 

Клиничке медицинске науке
пуно радно време подељено између 

здравствене установе као наставне базе и 
школе, на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, магистар медицин-
ских наука, специјалиста физијатрије или специјалиста 
за ортопедску хирургију  и трауматологију, објављени 
стручни радови и способност за наставни рад.

4) Сарадник за део практичне наставе 
из области медицинских наука

на одређено време од 1 године, из установа 
као наставне базе школе

УСЛОВИ: најмање VI степен стручне спреме и најмање 
три године радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о високом 
образовању, Статутом школе, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног односа 
сарадника и наставника и Правилником о унутрашњој  
организацији и систематизацији послова, у складу са 
којима ће бити извршен избор између пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
поднесу: биографију са свим битним подацима, кретање 
у професионалном раду (установа, факултет, универзи-
тет или фирма, трајање запослења и звање - навести сва 
звања), списак радова и сами радови, остале податке: 
о наставном раду, научноистраживачком, уметничком, 
стручном и професионалном доприносу, о ангажовању 
у развоју наставе и других делатности високошкол-
ске установе, ваннаставним активностима, доприносу 
локалној и широј заједници, признањима и наградама, 
докази у овереној фотокопији: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, све високошколске 
дипломе и додатак дипломи или нострификације дипло-
ма стечене у иностранству, доказ надлежног органа 
поводом чињенице да кандидат није под истрагом и да 
није кривично осуђиван, не старији од 6 месеци. Пријаве 
на конкурс под тачкама 1 и 2 подносе се у року 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији о запошља-
вању Националне службе за запошљавање „Послови“, 
на адресу: Висока школа струковних студија за образо-
вање васпитача и тренера у Суботици, Банијска 67. Кон-
курс под тачкама 3 и 4 је отворен све до попуне радних 
места и пријаве се подносе на адресу: Висока школа 
струковних студија за образовање васпитача и тренера 
у Суботици, Банијска 67. Сву конкурсну документацију, 
као доказе о испуњености услова конкурса, доставити и 
у електронској форми (на компакт диску - CD). Упућују се 
кандидати да користе Образац пријаве на конкурс који 
се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир и бити 
разматране.

ОШ „МИЛОШ ЦРЊАНСКИ“
24000 Суботица, Банијска 67

тел. 024/548-272, 024/546-348

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 и чл. 139 и 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 108/2015): 1. 
да поседује одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон): 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: 1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2. студије другог степена 
из научне, односно стручне области педагошких нау-
ка 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; 3) лице из става 1 тач-
ка 1) подтачка 2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне области, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета, 2. да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3) 
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Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; 6. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 7. да је 
савладао обуку и да има положен испит за директора 
установе, 8. да има дозволу за рад (положен стручни 
испит - лиценца), за наставника, педагога или психо-
лога. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о радном искуству у 
области образовања и васпитања (оригинал), радну 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе, извод из 
матичне књиге рођених на новом обрасцу (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење привредног суда 
да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 30 дана), уверење основног 
суда да против њега није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога - за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом без обзира на изречену кри-
вичну санкцију (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 30 дана), доказ МУП-а о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ о знању српског јези-
ка (оверена фотокопија дипломе о завршеној средњој 
школи, вишој школи или факултету на српском језику 
или уверење о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе), 
оверену фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) уколико исти има, а уколико нема потпи-
сану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор 
у раду, 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, 
оверену фотокопију. Лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Документација без доказа о положеном испиту 
за директора сматраће се потпуном, а изабрани кан-
дидат биће дужан да у законском року, када минис-
тар пропише услове, програм обуке и начин полагања 
испита за директора, положи наведени испит у складу 
са чланом 122 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране, као ни фотокопије докумената 
које нису оверене од стране надлежног органа (суда, 
органа општинске-градске управе, јавног бележника). 
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени 
о избору директора у складу са законом. Пријаве са 
овом документацијом се не враћају и задржавају се 
у архиви школе. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса који немају трајни карактер не могу 
бити старије од шест месеци. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања. Пријаве са доказима о 
испуњавању свих услова тражених конкурсом слати 

у затвореној коверти препорученом поштом, на адре-
су ОШ „Милош Црњански”, 24000 Суботица, Банијска 
67, са назнаком „Конкурс за избор директора”. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона 
024/548-272 и 024/546-348.

УЖИЦЕ

ОШ „ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ“
31210 Пожега, Књаза Милоша 26

тел. 031/3816-538

Наставник техничког и информатичког 
образовања и технике и технологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 и 140 Закона: да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно- васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доста-
ве: кратку биографију или CV; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекар-
ско уверење да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (доказ под-
носи кандидат пре закључења уговора о раду). Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
у овереној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Молбе слати 
на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА „ЖИВОРАД ГРБИЋ“
14000 Ваљево, Карађорђева 122

тел. 014/222-267

Наставник виолине
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

Наставник виолине
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

Наставник виолине
на одређено време до повратка запосленог 

коме мирује радни однос са функције 
директора школа 

Наставник клавира
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

Наставник солфеђа
са 70% радног времена, на одређено време 

до повратка одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидати треба да испуњавају услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да поседују одговарајуће образовање у складу 

са чл. 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања и услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама у подручју рада 
култура, уметност и јавно информисање. Уз пријаву се 
подносе: одштампан и попуњен формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; доказ о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ о знању српског језика; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије; доказ да кандидат није осуђиван пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Доказ да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Докази се прилажу у оригиналу или овереној фотоко-
пији, на горенаведену адресу.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу стручне спреме по Правилнику о програму 
обуке за педагошке асистенте („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2010), као и услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, 
диплому о стеченом средњем образовању, потврду да су 
завршили уводну обуку, извод из матичне књиге рође-
них.

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу стручне спреме по Правилнику о условима у 
погледу простора, опреме, наставних средстава и сте-
пена и врсте образовања наставника и андрагошких 
асистената за остваривање наставног плана и програма 
основног образовања одраслих („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, бр. 11/2010), као и услове за заснивање 
радног односа прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, 
диплому о стеченом средњем образовању, потврду да су 
завршили уводну обуку, извод из матичне књиге рође-
них.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“

17500 Врање, Цара Душана 22

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 

2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају следеће усло-
ве за заснивање радног односа: 1) одговарајуће обра-
зовање: завршено средње образовање и програм обуке 
за педагошког асистента; 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; 3) да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
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злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но 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; 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: 
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипломе); 
уверење о завршеној обуци за педагошке асистенте; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; извод из казнене евиденције МУП-а. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Доказ о 
здравственој способности достаља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати могу прија-
ве за учешће на конкурсу доставити у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса на горенаведену адресу. 

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др ИЗАБЕЛ ЕМСЛИ ХАТОН“

17501 Врање, Моше Пијаде бб

Професор фиксне протетике
настава у блоку, за 5,8% радног времена, 
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике; специјали-
ста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар 
- протетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста 
струковни зубни протетичар. Лице од четврте до седме 
тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита, за 
образовни профил зубни техничар.

Професор парцијалне протезе
настава у блоку, за 5,8% радног времена, 
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике; специјали-
ста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар 
- протетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста 
зубни протетичар. Лице од четврте до седме тачке тре-
ба да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита за образовни 
профил зубни техничар.

Професор ортодонтских апарата
настава у блоку, за 11,6% радног времена, 
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије; специјалиста доктор 
стоматологије, специјалиста ортопедије вилица; виши 
зубни техничар; виши зубни техничар - протетичар; 
струковни зубни протетичар; специјалиста струковни 
зубни протетичар. Лице од треће до шесте тачке треба 
да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита за образовни 
профил зубни техничар.

Професор фиксне протетике - вежбе
за 20,8% радног времена, на одређено време 

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

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике; специјали-
ста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар 
- протетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста 
струковни зубни протетичар. Лице од четврте до седме 
тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита за 
образовни профил зубни техничар.

Професор тоталне протезе - вежбе
за 20,8% радног времена, на одређено време 

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

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике; специјали-
ста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар 
- протетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста 
струковни зубни протетичар. Лице од четврте до седме 
тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита за 
образовни профил зубни техничар.

Професор морфологије зуба - вежбе
за 15% радног времена, на одређено време 

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

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике; специјали-
ста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар 
- протетичар; струковни зубни протетичар: специјалиста 
струковни зубни протетичар. Лице од четрвте до седме 
тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита за 
образовни профил зубни техничар.

Професор ортодонтских апарата - 
вежбе

за 16,6% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије; специјалиста доктор 
стоматологије, специјалиста ортопедије вилица; виши 
зубни техничар; виши зубни техничар - протетичар; 
струковни зубни протетичар; специјалиста струковни 
зубни протетичар. Лице од треће до шесте тачке треба 
да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита за образовни 
профил зубни техничар.

Професор прве помоћи - настава у 
блоку

за 5,8% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; спе-
цијалиста доктор медицине, одговарајуће специјализа-
ције; виша медицинска сестра; виша медицинска сес-
тра - техничар; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар; виша медицинска сестра; струковна медицин-
ска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста 
струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра. Лице од четврте до 
петнаесте тачке треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита.

Професор ортодонтских апарата - 
вежбе

за 8,3% радног времена, на одређено време, 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије; специјалиста доктор 
стоматологије, специјалиста ортопедије вилица; виши 
зубни техничар; виши зубни техничар - протетичар; 
струковни зубни протетичар; специјалиста струковни 
зубни протетичар. Лице од треће до шесте тачке треба 
да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита за образовни 
профил зубни техничар.

Професор морфологије зуба - вежбе
за 15% радног времена, на одређено време 

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

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике; специјали-
ста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар 
- протетичар; струковни зубни протетичар; специјалиста 

струковни зубни протетичар. Лице од четврте до седме 
тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита за 
образовни профил зубни техничар.

Професор тоталне протезе - настава у 
блоку

за 2,9% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије; доктор стоматологије, 
специјалиста стоматолошке протетике; специјали-
ста доктор стоматологије, специјалиста стоматолошке 
протетике; виши зубни техничар; виши зубни техничар 
- протетичар; стуковни зубни протетичар; специјалиста 
стуковни зубни протетичар. Лице од четврте до седме 
тачке треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална заштита за 
образовни профил зубни техничар.

Професор ортодонтских апарата - 
настава у блоку

за 5,8% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: доктор стоматологије; специјалиста доктор 
стоматологије, специјалиста ортопедије вилица; виши 
зубни техничар; виши зубни техничар - протетичар; 
струковни зубни протетичар; специјалиста струковни 
зубни протетичар. Лице од треће до шесте тачке треба 
да има претходно стечено средње образовање у под-
ручју рада Здравство и социјална заштита за образовни 
профил зубни техничар.

Професор прве помоћи - настава у 
блоку

за 37,7% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: доктор медицине; доктор стоматологије; спе-
цијалиста доктор медицине, одговарајуће специјализа-
ције; виша медицинска сестра; виша медицинска сес-
тра - техничар; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; виша 
медицинска сестра хируршког смера; виши медицински 
техничар; виша медицинска сестра; струковна медицин-
ска сестра; организатор здравствене неге; специјалиста 
струковна медицинска сестра; дипломирана медицинска 
сестра; мастер медицинска сестра. Лице од четврте до 
петнаесте тачке треба да има претходно стечено средње 
образовање у подручју рада Здравство и социјална 
заштита.

Професор здравствене неге - вежбе
са 33,31% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; спе-
цијалиста струковна медицинска сестра; дипломирана 
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра 
хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из 
ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Професор инфектологије са негом - 
вежбе

са 16,66% радног времена, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; спе-
цијалиста струковна медицинска сестра; дипломирана 
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра 
хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из 
ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

Наука и образовање
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Професор основа клиничке медицине - 
вежбе

са 8,33% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; специјалиста струковна медицин-
ска сестра; дипломирана медицинска сестра; мастер 
медицинска сестра; дипломирани терапеут рехабили-
тације. Лице из ове тачке треба да има претходно сте-
чено средње образовање у подручју рада Здравство и 
социјална заштита.

Професор здравствене неге - настава у 
блоку

са 43,5% радног времена, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; спе-
цијалиста струковна медицинска сестра; дипломирана 
медицинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицинска 
сестра интернистичког смера; виша медицинска сестра 
хируршког смера; виши медицински техничар. Лице из 
ове тачке треба да има претходно стечено средње обра-
зовање у подручју рада Здравство и социјална заштита.

ОСТАЛО: психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом и ученицима; да кандидати нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (прибавља установа); да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс са кратком биографијом доставити оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената: диплому или 
уверење о стеченом одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству- не старије од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених, уверење из казнене евиден-
ције, уверење о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са ученицима и децом доставља се пре 
закључења уговора о раду, као и пријавни формулар 
са званичне странице Министраства просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати са 
назнаком: „За конкурс“, на адресу школе: Медицинска 
школа „Др Изабел Емсли Хатон“, 17501 Врање, Моше 
Пијаде бб.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

17520 Бујановац, Село Левосоје
тел. 017/652-239

e-mail: osvuklevosoje@gamil.com 

Наставник историје
на одређено време до окончања судског 

поступка, са 35% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о раду треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене одредбама 
чл. 139, 140 и 144, став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник - Просветни глас-
ник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и3/17). Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: пријав-
ни формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверен препис (копију) 
дипломе о одговарајућем образовању; оргинал/оверену 
копију уверења о држављанству Републике Србије, не 
старије од 6 месеци; оригинал/оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; оригинал/оверену копију уве-
рења о неосуђиваности издатог од надлежне ПУ-МУП-а; 
радна биографија и телефон за контакт; доказ да кан-
дидат зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу 
или копији која је прописно оверена код јавног бележни-
ка. Кандидат попуњава пријавни формулар на званич-

ној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља школи у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, који врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стандардизо-
ваних поступака. Уколико је већ извршена психолошка 
процена способности (у периоду од 6 месеци пре истека 
рока за пријаву на овај конкурс), кандидат ће у пријави 
назначити када и где је извршена Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове за 
пријем у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима и доноси решење о избору канди-
дата у року од осам дана од дана објављеног разговора 
са кандидатима. Разговор са кандидатима обавиће се у 
просторијама школе, о чему ће кандидати бити накнад-
но обавештени. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Ближе инфор-
мације о јавном конкурсу могу се добити на телефон: 
017/7652-239. Пријаве слати на горенаведену адресу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17501 Врање, Косовска бб

тел. 017/421-795

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Професор музичке културе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 75% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајућу здравствену способност; да 
има држављанство Србије; да има VII степен стручне 
спреме, у складу са Правилником о стручној спреми; да 
није осуђиван на безусловну казну затвора дуже од 6 
месеци; да се против кандидата не води истрага. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: доказ о држављанству (извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству), оверен препис 
дипломе о стеченом образовању, уверење из СУП-а о 
неосуђиваности, уверење из суда да кандидат није под 
истрагом. Ближе информације могу се добити на теле-
фон школе 017/421-795 или у просторијама школе. 
Пријаве се подносе искључиво у писаној форми на адре-
су школе или путем поште.

ВРШАЦ

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ 

„МИХАИЛО ПАВЛОВ“ У ВРШЦУ
26300 Вршац, Омладински трг 1 

тел/факс: 013/832-517
e-mail: vsvassekretar@hemo.net 

web: www.uskolavrsac.edu.rs

Предавач у ужој научно-стручној 
области Медицинске науке, за 

предмете: 1. Здравствена нега; 2. Дечја 
физиологија са основама анатомије; 3. 

Психопатологија развојног доба 
на одређено време 5 година

1 извршилац

УСЛОВИ: У звање предавача бира се кандидат који има 
научни назив магистра наука (VII/2 степен) или стручни 
назив специјалисте академских студија стечен на меди-
цинском факултету, који има објављене стручне радове 
и способност за стручни и наставни рад и који испуњава 
опште услове за звања и рад на високошколским уста-
новама, а према одредбама чл. 62 став 4 и 5 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017).

Предавач у ужој научно-стручној 
области Педагошке науке, за предмете: 
1. Методика ликовног васпитања 1 и 2 
(на основним студијама); 2. Методика 

ликовног васпитања деце јасленог 
узраста (на основним студијама); 3. 
Методика ликовног васпитања (на 

специјалистичким студијама) 
на одређено време 5 година, за 50% радног 

времена
1 извршилац

УСЛОВИ: У звање предавача се бира кандидат са науч-
ним називом магистар наука (VII/2 степен стручне 
спреме), стечен на ликовној академији или академији 
уметности - департман ликовних уметности, који има 
објављене стручне радове из горенаведених предмета, 
који има способност за  наставни рад и који испуњава 
опште услове за звања и рад на високошколским уста-
новама, а према одредбама чл. 62 став 4 и 5 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017). 

Асистент у ужој научно-стручној 
области Педагошке науке, за предмете: 
1. Методика ликовног васпитања 1 и 2 
(на основним студијама); 2. Методика 

ликовног васпитања деце јасленог 
узраста (на основим студијама)

на одређено време 3 године, за 50% радног 
времена

1 извршилац

УСЛОВИ: У звање асистента се бира кандидат који има 
статус студента докторских студија и који је сваки од 
претходних степена студија на ликовној академији или 
академији уметности, департман за ликовну уметност 
завршио са просечном оценом најмање 8 и који има 
смисао за наставни рад, односно кандидат који има сте-
чен научни назив магистра наука ликовних уметности и 
којем је прихваћена тема докторске дисертације и који 
је сваки од претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 и који има смисао за настав-
ни рад. Кандидат мора испуњавати и опште услове за 
звања и рад на високошколским установама, а према 
одредбама чл. 62 став 4 и 5 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017).

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да приложе следећу 
документацију: оверену диплому о завршеном школо-
вању, радну биографију са библиографијом, објављене 
радове и фотокопију личне карте. Објављени радови се 
могу доставити у штампаној форми (као фотокопије) или 
електронској форми (скенирани на диску или USB-у). 
Кандидат за звање асистента обавезан је да приложи 
потврду о упису на докторске студије која садржи и про-
сечну оценом на претходним студијама. Изабрани кан-
дидат ће након избора у звање приложити и лекарско 
уверење о општој здравственој способности и судско 
уверење да се против њега не води кривични посту-
пак. Кандидатима који тражена документа већ имају у 
персоналним досијеима који се чувају код послодаваца, 
иста ће бити призната. Пријаве на конкурс, са потпуном 
документацијом, подносе се директору школе на горена-
ведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана по 
објављивању конкурса у публикацији „Послови“.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19000 Зајечар, Тимочке буне 14

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 - даље Закон), и то: 1. 
да има одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 за наставника основне музичке школе, психо-
лога или педагога, стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије: (1) 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета или (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-

Наука и образовање
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дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука - уз претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; које није 
правноснажно осуђено за привредни преступ у складу 
са Законом и подзаконским актима; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад; да има дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника 
(стручни испит или лиценца); да има обуку и поло-
жен испит (лиценцу) за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); 
да има одговарајуће радно искуство (најмање осам 
година рада) на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из из члана 140 став 
1 и 2 Закона, за директора школе може бити изабра-
но лице које, уз испуњеност осталих горенаведених 
услова, има одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 истог Закона, то јест високо образовање сте-
чено на студијама првог степена (основне академске 
односно струковне и специјалистичке студије) или на 
студијама у трајању од три године, или више образо-
вање, за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника и најмање десет година рада у школи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за дирек-
тора подноси доказе (не старије од шест месеци) о 
испуњености услова за избор директора, у складу са 
Законом и подзаконским актима, и то: доказ о стече-
ном одговарајућем образовању из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона, за наставника те врсте школе и подручје 
рада, за педагога и психолога (оверена фотокопија 
дипломе); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење не старије од 6 месеци; доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да кандидат није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; доказ да 
кандидат има држављанство РС; извод из матичне 
књиге рођених(на обрасцу са трајном важношћу - 
оверена фотокопија или оригинал); доказ о позна-
вању српског језика, као језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потвр-
да, уверење или други документ којим се доказује да 
је испит из српског језика положен по програму одго-
варајуће високошколске установе); доказ о поседо-
вању дозволе за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника (оверена фотокопија потврде, уверења 
или другог документа о положеном стручном испиту 
или испиту за лиценцу); доказ о обуци и положеном 
испиту за директора (уколико кандидат то поседује, 
а у супротном изабрани кандидат 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 смат-
рати непотпуном); доказ о радном искуству на посло-
вима образовања и васпитања (потврда или уверење 
- посебно из сваке установе, односно за сваки период, 
уколико је кандидат био запослен у више установа 
на одговарајућим пословима). Осим наведеног, кан-
дидати достављају и остала документа од значаја за 
одлучивање, и то: краћу радну биографију и предлог 
програма рада школе за време мандата, доказ о резул-

татима стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника, уколико га кандидат 
поседује); резултате стручно-педагошког надзора у 
раду установе и оцену спољашњег вредновања уста-
нове (дужан је да достави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе); доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона. По 
завршетку конкурса примљена документација се не 
враћа кандидатима, већ се доставља министру ради 
доношења одлуке о избору директора. Министар у 
року од 30 дана од дана пријема документације врши 
избор директора школе и доноси решење о његовом 
именовању. Благовременом пријавом сматра се прија-
ва која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као и 
пријава која је предата препорученом поштом, у ком 
случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за под-
ношење пријаве пада у недељу или дане државног 
празника, рок за пријаву помера се за следећи радни 
дан, док се потпуном пријавом сматра пријава која у 
прилогу садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове за избор директора, у складу са 
Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ва се може поднети у просторијама школе или пре-
дати препорученом поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком „За комисију за избор директора”. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Информације о конкурсу могу се добити 
телефоном, на број: 019/425-870 или 019/440-790.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА КЊАЖЕВАЦ
19350 Књажевац, Карађорђева 52

тел. 019/730-350

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
и то: да има одговарајуће образовање, за наставника 
стручне школе и подручја рада, педагога или психоло-
га школе, у смислу чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, које је стечено: 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, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, са завршеним студијама првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има дозволу за рад - лиценцу; да има похађан про-
писани програм обуке и положен испит за директора 
установе (правилник о полагању испита за директора 
школе није још донет, па ће изабрани кандидат бити 
у обавези да у законском року положи испит за дирек-
тора - две године од дана ступања на дужност); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се у школи остварује 
образовно-васпитни рад (за кандидате који су образо-
вање стекли на другом језику).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: извод из матичне књиге рођених, доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци, у оригиналу или оверена фотокопија), 
доказ о неосуђиваности за кривична дела предвиђена 
чл. 139 ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ-а (потврду надлежне поли-
цијске управе, не старију од 30 дана), доказ да против 
кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (уверења 
основног и вишег суда, не старија од 30 дана); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
оверен препис/фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту - лиценци за рад; потврду о радном стажу у 
установи на пословима образовања и васпитања; ако је 
кандидат претходно обављао дужност директора уста-
нове, дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора и оцену спољашњег вредновања; краћу радну 
биографију. Напомена: доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма - лекарско уверење, доставља се пре закључења 
посебног уговора о међусобним правима и обавезама из 
чл. 124 ст. 1 ЗОСОВ-а, односно пре ступања на дужност 
директора. Документација без доказа о положеном испи-
ту за директора сматраће се потпуном, а изабрани кан-
дидат биће у обавези да у року од две године од ступања 
на дужност положи испит за директора установе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријава се може поднети у просторијама школе или 
предати препорученом поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за избор директора - за конкурсну 
комисију”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. О резултатима конкурса кандида-
ти ће бити обавештени након пријема решења о име-
новању директора од стране министра просвете, науке 
и технолошког развоја. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити путем телефона: 019/730-350.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане члановима 122, 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18 - даље: 
Закон), као и Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 108/2015 од 24/12/2015), и то: 
које има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 
2 Закона, за наставника медицинске школе, подручје 
рада: здравство и социјална заштита, за педагога и 
психолога (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије, и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука, уз завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, као и високо образовање 
стечено на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године); које 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; које није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривична дела за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није утврђено дискриминаторно понашање, у смис-
лу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; које није прав-
носнажно осуђено за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, у складу са Законом и подзаконским 
актима; које има држављанство Републике Србије; 
које зна српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; које има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (стручни испит или 
лиценца); које има обуку и положен испит за директо-
ра (лиценца за директора); које има одговарајуће рад-
но искуство на пословима образовања и васпитања, и 
то најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву на конкурс, кандидат 
за директора школе подноси доказе о испуњености 
услова за избор директора, у складу са Законом и 
подзаконским актима, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, за 
наставника медицинске школе, подручје рада Здрав-
ство и социјална заштита, за педагога и психолога 
(оверена фотокопија дипломе); доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности (лекарско уве-
рење, не старије од шест месеци); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (потврда, уверење или други документ 
издат од стране МУП-а РС, не старији од 30 дана); 
доказ да кандидат није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ (уверење Привредног суда, не старије 
од 30 дана); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (уверење, не старије од шест месе-
ци); доказ о познавању српског језика, као језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на срп-
ском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); доказ о поседовању дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (оверена фотокопија 
потврде, уверења или другог документа о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ о обу-
ци и положеном испиту за директора (уколико кан-
дидат то поседује, а у супротном изабрани директор 
који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року до две године од дана ступања на 

дужност, због чега се пријава таквог кандидата без 
овог доказа неће сматрати непотпуном); доказ о рад-
ном искуству на пословима образовања и васпитања 
(потврда или уверење - посебно из сваке установе, 
односно за сваки период, уколико је кандидат био 
запослен у више установа на одговарајућим послови-
ма). Осим наведеног, кандидати достављају и остала 
документа од значаја за одлучивање, и то: доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника - уколико га 
кандидат поседује); резултате стручно-педагошког 
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 (уверења основног и вишег суда - не ста-
рија од 30 дана); извод из матичне књиге рођених (на 
обрасцу са трајном важношћу - оверена фотокопија 
или оригинал); краћа радна биографија и предлог 
програма рада школе за време мандата. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа кан-
дидатима, већ се доставља министру ради доношења 
одлуке о избору директора. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у 
конкурсу, као и пријава која је предата препорученом 
поштом, у ком случају се као дан пријема рачуна дан 
када је пошта примила пошиљку, а када последњи 
дан за подношење пријаве пада у недељу или дане 
државног празника, рок за пријаву помера се за сле-
дећи радни дан, док се потпуном пријавом сматра 
пријава која у прилогу садржи документа којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор дирек-
тора, у складу са Законом и подзаконским актима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом на адресу: 
Медицинска школа Зајечар, 19000 Зајечар, Књегиње 
Љубице 3-5, са назнаком „За Комисију за избор дирек-
тора“. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити телефоном на број 019/443-856, тастер 1.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у сва звања за ужестручну 
уметничку област Дизајн одеће и 

текстила
на одређено време од 5 година (доцент и 

ванредни професор), а редовни професор на 
неодређено време

Услови - доцент: диплома доктора уметности или 
магистра уметности на акредитованом факултету, 
односно акредитованом студијском програму у земљи 
и иностранству, призната у складу са Законом о висо-
ком образовању; високо образовање мастер академских 
студија из области примењених уметности и дизајна, 
ужа стручна уметничка област Дизајн одеће и тексти-
ла и призната уметничка остварења и општи и посебни 
услови из чл. 74 и 75 Закона о високом образовању(„Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017).

Услови - ванредни професор: Поред услова наве-
дених за звање доцента, кандидат мора да има и више 
уметничких остварења у уметничкој области, учешће у 
уметничким пројектима, објављен уџбеник или моно-
графија, практикум или збирка задатака за уметничку 
област за коју се бира или високо образовање мастер 
академских студија и уметничка дела која представљају 
самосталан допринос уметности, општи и посебни усло-
ви из члана 74 и 75 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017). 

Услови - редовни професор: Поред услова за звање 
ванредног професора, кандидат треба да има већи број 
признатих уметничких остварења значајних за развој 
уметности или да има високо образовање мастер ака-
демских студија и изузетна уметничка дела која су зна-
чајно утицала на развој културе и уметности и опште и 
посебне услове из чл. 74 и 75 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017).

Пријаве са прилозима: докази о испуњавању усло-
ва конкурса, биографија, оверене фотокопије диплома 
о одговарајућем академском и стручном звању, доказ 
о реализованим пројектима из области дизајна одеће 
и текстила, радови из ужестручне уметничке области 
Дизајн одеће и текстила и остали докази у складу са 
чланом 74 Закона о високом образовању, Минималним 
условима за избор у звање наставника за поље умет-
ности, Правилника о ближим минималним условима за 
избор у звање наставника на Универзитету у Новом Саду 
и чланом 5 наведеног Правилника, подносе се Факул-
тету у року од 8 од дана објављивања у публикацији 
„Послови,“ на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Контакт телефон: 023/550-501.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ“

Српска Црња, Краља Александра 63

Педагошки асистент
на одређено време до 31.8.2019. године, са 

90% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
опште услове прописане чланом 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14) и поседовање одговарајућег образовања - стече-
но средње образовање; поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима; 
извршена психолошка процена способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правноснажном пре-
судом 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 про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад - 
познавање ромског језика (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); поседо-
вање сертификата о завршеном уводном моделу (обуци) 
за педагошког асистента, у складу са Правилником о 
програму обуке за педагошког асистента („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2010). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба доставити: ориги-
нал или оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме или сведочанства о стеченом образовању; доказ о 
држављанству Републике Србије и извод из МКР; доказ 
о неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања; сертификат о завршеном уводном моделу 
(обуци) за педагошког асистента, у складу са Правилни-
ком о програму обуке за педагошког асистента („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/2010). Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака (кандидати у ужем избору). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора. У поступку 
избора педагошког асистента прибавља се мишљење 
надлежног органа јединице локалне самоуправе. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Ђура Јакшић”, Српска Црња, Краља Александра 63, са 
назнаком „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. За ближе информа-
ције обратити се на телефон: 023/811-007.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА 
23000 Зрењанин, Новосадска 2

Наставник предметне наставе - 
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 систе-
ма 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 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://www.mpn.
gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипломе (уве-
рења) о траженој врсти и степену стручне спреме; ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе о претходно сте-
ченом средњем образовању у подручју рада Здравство 
и социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 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 одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверену фото-
копију уверења (извода из казнене евиденције) Минис-
тарства унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва са потребним доказима о испуњавању услова конкур-
са је 8 дана, рачунајући од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве на конкурс неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом или предају лично на гопрена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара школе, лично 
или телефоном, на број: 023/533-270.

Наставник предметне наставе - 
наставик 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 систе-
ма 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 сес-
тра, виша струковна медицинска сестра, организатор 
здравствене неге, виша гинеколошко-акушерска сестра, 
специјалиста струковна медицинска сестра, специјали-
ста струковна медицинска сестра бабица, дипломирана 
медицинска сестра, мастер медицинска сестра, виша 
медицинска сестра општег смера, виша медицинска 
сестра интернистичког смера, виша медицинска сестра 
хируршког смера, виши медицински техничар, лице 
треба да има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовни профил гинеколошко-акушерска сестра; 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на 
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 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 вас-
питања; 7. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или предају 
лично на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од секретара 
школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“

23272 Нови Бечеј, Јосифа Маринковића 79 
тел. 023/771-041

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства ради 

неге трећег детета, односно до преузимања 
запосленог, односно до коначности одлуке 
о избору кандидата по конкурсу за пријем у 

радни однос на неодређено време 

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о раду треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене одредба-
ма чл. 139, 140 и 144 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
- Просветни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17). Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверен препис (копију) дипломе о одгова-
рајућем образовању; оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству Републике Србије, не старије 
од 6 месеци; оригинал/оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал/оверену копију уве-
рења о неосуђиваности; радну биографију и телефон 
за контакт; доказ да зна српски језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима. Сви докази 
прилажу се у оригиналу или копији која је прописно 
оверена код јавног бележника. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тавља школи у року од 8 дана од дана објављивања 
кокурса. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима, коју врши НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Уколико је већ изврше-
на психолошка процена способности (у периоду од 6 
месеци пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је извр-
шена. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просторија-
ма школе, о чему ће кандидати бити накнадно оба-
вештени. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ НСЗ. 
Ближе информације о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон: 023/771-041, особа за контакт Валентина 
Влашкалин, секретар школе. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Н ационална служба за запошљавање 
недавно је угостила Александера Вил-
хема (Alexander Vilhelm), директора за 
међународну сарадњу ЗАВ, Савезне 

агенције за рад Републике Немачке. У име На-
ционалне службе за запошљавање састанку су 
присуствовали директор Зоран Мартиновић и 
заменик директора Петар Јарић.

Мартиновић је овом приликом истакао 
значај сарадње између две земље, која је по-
чела још 2007. године. У уводном делу састан-
ка, поред представљања рада НСЗ, директору 
Савезне агенције за рад Републике Немачке 
представљен је рад миграционих центара.

„Наш циљ је да будемо водећа институ-
ција у запошљавању у иностранству. Нацио-
нална служба за запошљавање води рачуна 
о сваком лицу које упути на рад у иностран-
ство“, рекао је Мартиновић и додао да миг-
ранти или потенцијални мигранти траже 
информације како да легално пронађу посао 
у иностранству. Њима се дају информације 
како да дођу до визе и добију дозволе за рад 
легалним путем.

На састанку се говорило о условима које 
страно лице мора да испуњава да би стекло 
могућност запослења. Један од тих услова је 
привремени или стални боравак у Србији. 
Странци или лица без држављанства имају 
право да буду пријављени на евиденцији 
НСЗ, да примају обавештења о могућностима 
запослења, да учествују у мерама активне 
политике запошљавања, али и на посредо-
вање у запошљавању, како у земљи тако и 
у иностранству. Једно од најважнијих права 
које страно лице може да оствари јесте и пра-
во на социјално и здравствено осигурање. 

„НСЗ има седам миграционих центара - 
Београд, Нови Сад, Бор, Краљево, Крушевац, 

Нови Пазар и Ниш. Евидентно је да се у Ев-
ропи данас појављује велики број миграна-
та који се крећу увек ка земљама које имају 
већу стопу привредног раста, а самим тиме и 
боље услове запошљавања и већу социјалну 
сигурност“, рекао је Александар Богдановић, 
директор Сектора за осигурање за случај не-
запослености и правне послове.

Александер Вилхем је говорио о могућ-
ностима запошљавања српских држављана 
у Републици Немачкој. Он је истакао да је 
последњих година повећана потражња за 
особама медицинске струке, лекарима, сто-
матолозима, медицинским сестрама, али и 
возачима, како аутобуса, тако и камиона.

„У сарадњи са Србијом кроз разне пројекте 
омогућавамо лицима која желе да се запосле у 
нашој земљи да то и учине“, рекао је Вилхем.

Обе стране су констатовале да постоји про-
блем у запошљавању лица без радних дозвола 
и да се морају предузети мере које ће спречити 
ширење сиве економије и рада „на црно“.

На састанку је договорено да се орга-
низује посета делегације НСЗ Савезној аген-
цији за рад Републике Немачке.

Александер Вилхем посетио је Службу 
Вождовац НСЗ и Миграциони сервисни цен-
тар Београд на Вождовцу.

Проток информација и комуникација, 
облици информација, на који начин побољ-
шати комуникацију, биле су теме о којима се 
разговарало са представником Савезне аген-
ције за рад СР Немачке.

Како наводе у Миграционом сервисном 
центру на Вождовцу, направљене су листе са 
суфицитарним занимањима у Србији и де-
фицитарним у СР Немачкој, на покрајинском 
нивоу, што ће представљати основ за сваку 
могућу сарадњу у будућности. Такође, ис-
такнута је сарадња са немачком покрајином 
Хесен, која се налази у западној и централној 
Немачкој, у којој је главни економски град 
Франкфурт. Са покрајином Хесен сарадња 
у смислу професионалног саветовања при-
мењује се у областима медицине, грађевине, 
угоститељства и у скорије време у области 
саобраћаја за возаче друмских возила.

Састанку су присуствовали и Неда Ми-
лановић, директорка Сектора за подршку за-
пошљавању, Душан Богосављевић, директор 
Сектора за пројекте и међународну сарадњу, 
Снежана Неквасил, начелница Одељења за 
нормативно-правне послове и Адријана Ци-
цовић, начелница Одељења за међународну 
сарадњу.

Бесплатна публикација о запошљавању 5715.08.2018. |  Број 790-791 |   

САРАДЊОМ ДО ЗАПОШЉАВАЊА
„Национална служба за запошљавање води рачуна о сваком лицу које упути на 

рад у иностранство“, истиче Зоран Мартиновић, директор Националне службе за 
запошљавање. Обе стране су констатовале да постоји проблем у запошљавању 
лица без радних дозвола и да се морају предузети мере које ће спречити ширење 

сиве економије и рада „на црно“

Савезна агенција за рад Републике Немачке у посети НСЗ

Катарина Јовичин
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Покрајински секретаријат за привреду и туризам у складу са 
проактивном политиком запошљавања и подстицаја предузет-
ништву издваја 120 милиона динара субвенција, а кроз овај пројекат 
бесповратно се даје 930.000 динара за сваког новозапосленог лека-
ра, стоматолага, медицинску сестру или инжењера, наводи се у са-
општењу Покрајинске владе.

Како се истиче, послодавац је у обавези да са овим лицима заснује 
радни однос од најмање три године, као и да у том периоду запосле-
ном исплаћује најмање просечну зараду остварену у привреди АПВ у 
2017. години.

Финансијска средства за ново запошљавање износе 59,6 мили-
она динара, односно 32,7 милиона за високообразована и дефици-
тарна занимања. Кроз јавни позив за доделу субвенција за самоза-
пошљавање, средствима од 45,4 милиона динара, подстиче се развој 
предузетништва, било кроз оснивање радњe или привредног друшт-
ва. Предвиђен подстицај незапосленом лицу са одрживом бизнис 
идејом износи 250.000, док је за самозапошљавање жена и особа са 
инвалидитетом субвенција у висини 300.000 динара. На овај начин 
се охрабрују рањиве друштвене групе у остваривању пословних по-
духвата.

Субвенције за све остале категорије лица и занимања укупно износе 
22,4 милиона динара. У саопштењу се истиче да се износ од 173.000 ди-
нара по запосленом додељује за субвенционисање пореза и доприноса 
обрачунатих на минималну зараду на годишњем нивоу, чиме се фискал-
но растерећују послодавци, уз истовремену поруку законодавцима да су 
нижи порези један од услова развоја привреде.

Са 15 милиона динара финансира се спровођење јавних радова, 
са циљем да се радно ангажују незапослени и незапослени у стању 
социјалне потребе, да на одређени период остваре плату и путне 
трошкове кроз рад на уређењу еколошког, урбанистичког и админи-
стративног амбијента.

„Управо кроз подстицаје за запошљавање дефицитарних зани-
мања оснажујемо приватни сектор у систему здравствене заштите и 
услуга, као и оне привредне или услужне делатности које такође воде 
приватници, а где недостаје инжењера и сродних професија. Поред 
развојне, ови пројекти имају и своју социјалну и демографску компо-
ненту, тачније да се задрже стручњаци, те да им се омогуће изгледи за 
рад и професионално напредовање у нашој земљи, а не у европским 
или прекоокеанским државама“, наводе у Секретаријату за привреду 
и туризам АПВ.

На свечаности одржаној у Смедеревској Паланци, око 50 младих 
људи који су завршили тромесечну обуку за заваривање, у оквиру пројек-
та „Подстицање запошљавања младих“, добило је међународно признате 
сертификате. Сертификате су уручили Вања Удовичић, министар омлади-
не и спорта и Александар Бец, вођа пројекта „Подстицање запошљавања 
младих“, у оквиру ког су полазници обуке из целе Србије стекли квалифи-
кације за заваривача, једно од најтраженијих занимања на тришту рада.

„Запошљавање младих последњих година је један од приоритета 
Владе Србије, а овај пројекат један од механизама да се младима омо-
гући боље позиционирање на тржишту рада. Захвалан сам нашим парт-
нерима на пројекту, Немачкој организацији за међународну сарадњу, на 
препознавању и подршци младима Србије да имају основне предуслове 
да дођу до запослења. Млади су покретачка снага друштвеног развоја, 
те је неопходно континуирано и систематско улагање у унапређење свих 
сегмената живота од значаја за младе, у које свакако спада стварање 
услова за њихово запошљавање, као најважнијег ресурса једне државе“, 
изјавио је министар Вања Удовичић.

„Немачка влада подржава ове обуке јер је Србија за нас важан парт-
нер. Већ данас постоји снажно партнерство између Немачке и Србије и 
наш интерес је да подржимо економски развој у вашој земљи како би ово партнерство учинили јачим. Нови страни инвеститори који сва-
кодневно долазе у Србију, а велики број њих је из Немачке, траже квалификоване људе као што сте ви. Показали сте ми различите начине 
заваривања и повезивања комада метала. Оно што радимо овде је много више од тога - повезивање различитих делова Европе. Желимо једну 
снажну уједињену Европу, у којој млади људи проналазе добре послове и могу живети добар живот“, изјавио је вођа пројекта Александар Бец. 
Млади који су обуку за заваривање завршили прошле године и који су одмах након завршетка обуке пронашли запослење поделили су своје 
искуство.

Мирко Петковић, Тијана Тодоров и Шаип Рамадановић су истакли да им је обука била значајна као вид усавршавања знања и вештина 
са којима им је пут до запослења био краћи и бржи. Задовољни су тренутним условима у компанијама у којима су запослени и поручују мла-
дима који су обуку управо завршили да њихово професионално усавршавање тек почиње и да је пред њима још пуно посла како би постали 
прави мајстори свог заната. Младима се обратио и Богдан Васић, који се након успешно завршене обуке запослио и постао инструктор завари-
вања и подучавао младе на обуци. Нагласио је значај оваквих програма и прилика за младе да се усавршавају и напредују и у овом занимању.

Обуку за заваривање је у оквиру пројекта до сада завршило укупно 92 младих људи, од којих се непосредно након обуке запослило њих 
80. Услед велике заинтересованости младих и добрих резултата у запошљавању које ова обука омогућава, пројекат ће и у наредном периоду 
наставити да пружа овај вид подршке на путу до запослења.

Финансијска средства за ново запошљавање износе 59,6 милиона динара, односно 32,7 
милиона за високообразована и дефицитарна занимања. Охрабрују се рањиве друштвене 

групе у остваривању пословних подухвата

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ПРЕДУЗЕТНИКЕ
У Војводини бесповратно 930.000 динара за новозапосленог лекара, стоматолога, 

медицинску сестру или инжењера

Подстицање запошљавања младих

Обуку за заваривање је у оквиру пројекта до сада завршило укупно 92 младих,
од којих се непосредно након обуке запослило њих 80

СЕРТИФИКАТИ ЗА ЗАВАРИВАЧЕ

Извор: Танјуг

Извор: odskoledoposla.org
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Ц ентар је са циљем даљег развоја дигитализације и инфор-
матичког усавршавања грађана организовао летњу школу, а 
реч је о бесплатном интензивном курсу за студенте „Ексел за 
понети“, који је СКИП центар припремио у сарадњи са Уни-

верзитетским центром за развој каријере и саветовање студената и 
компанијом „Тризма“. До сада је кроз више од 200 различитих обука 
прошло преко 7.500 грађана. Центар је опремљен са 50 најсавреме-
нијих рачунара, али и пратећом опремом високе технологије.

„Технолошки џинови“ са Истока
обучавају Србе

„Оваквих центара у свету има 50, а српски је једини на простору би-
вше Југославије. Отворен је и у Бугарској, али се они нису снашли у орга-
низацији. То је важно, јер сваког месеца влади Кореје шаљемо извештај о 
реализованим активностима, колико је људи прошло кроз Центар, колико 
је рачунара искоришћено, па чак и колико су сати радили. Ови подаци су 
важни, јер се сваке четири године потпуно обнавља све што су донели, 
поново ће нам дати рачунаре и комплетну нову технику“, каже Гравара 
Стојановићева, која у име Министарства државне управе и локалне самоу-
праве руководи Центром.

Кореја је у Центар уложила 250 хиљада евра, а најважније што пру-
жа тешко се може мерити новцем. Осморо најбољих студената завршних 
година са различитих ИТ факултета из Сеула обучавало је запослене у др-
жавној управи Србије и све који то желе.

Ови млади људи полазнике месечног курса учили су програмирањуи 
упознавали их истовремено са својом далеком земљом, њеном културом 
и традицијом. Џаво Ким, за нове пријатеље у Србији - Филип, за „Спутњик“ 
каже да овим пројектом не добијају само полазници курса, јер и професо-
ри уче, пре свега о новој култури. За српске ИТ стручњаке има само речи 
хвале, али и разумевање за општу ситуацију у Србији када је овај сектор 
у питању.

„Знамо да је Србија преживела ратна дешавања пре само двадесетак 
година. Јако је тешко опоравити се од свега што то носи, направити страте-
гију и организовати се. Ми то разумемо, јер смо преживели Корејски рат и 
развој након њега, за то је потребно време. Истраживали смо пре доласка 
и схватили да Србија заправо добро напредује, посебно у овом сегменту, 

вештине ваших ИТ стручњака се изузетно брзо развијају и већ су на завид-
ном нивоу“, каже Ким.

Његов колега Воли Ро студира енглеску књижевност и у тиму има 
потпуно другачија задужења. За програм се, каже, пријавио јер воли да 
помаже људима, али и да ради на добром имиџу Кореје. Много тога му се 
допало у Србији, али пре свега чињеница да чак и ноћу може да хода сам 
по граду и осећа се потпуно безбедно.

Услуге Српско-корејског центра могу да користе запослени у јавној 
управи, али и сви грађани Србије - бесплатно. То је захтев владе Кореје.

„Одрастао сам у Кореји, која је веома безбедна, али куд год да сам 
путовао, у Америку или Латинску Америку, увек сам био изложен опас-
ности, али овде нико не напада људе. Овде су сви тако фини, пријатељски 
настројени, увек спремни да нам помогну, чак и ако не говоре енглески 
покушавају да га причају и помогну нам колико могу. Све је у људима, зато 
волим Србе. А и високи су и крупни, и то ми се допада“, каже Воли уз осмех.

Ким додаје да је фасциниран трајањем наше културе, посебно му се 
допала Калемегданска тврђава, парк и изложено оружје Војног музеја. „На 
Калемегдану смо много научили о вашој, али и о историји Европе. Такође, 
у Кореји немамо трамваје, они су нам баш интересантни јер имамо само 
метро“, каже овај млади стручњак.

У Центру су се смењивале групе „ђака“, запослени у државној управи и 
грађани који су за курс сазнали преко Фејсбука или на сајту Центра.

Лидија Брајовић однедавно има звање дипломираног комуниколога, 
али је схватила да неће наћи посао без знања из области информационе 
технологије. „Поред тога што је курс бесплатан, било ми је важно да није 
потребно никакво предзнање. Кренула сам да учим од почетка“, каже 
Брајовићева за „Спутњик“ и додаје: „Јако сам задовољна. Причају на ен-
глеском, одлично објашњавају, а с обзиром да је Српско-корејски центар 
обезбедио рачунаре, не морамо да их носимо, што је велика олакшица“.

Од ИТ стручњака „технолошког џина“ научила је и оно што није очеки-
вала, да своје име и презиме напише мастилом корејским калиграфским 
писмом, а на крају курса пробаће и аутентично јело Јужне Кореје које ће 
припремити предавачи.

Млади магови информационе технологије из Сеула, иако у Београду 
раде и по 14 сати дневно, Центру су на поклон оставили и мобилну аплика-
цију СКИП-а, како би грађани Србије у сваком тренутку могли да сазнају 
новине из ИТ света, али и како да се пријаве за нове бесплатне курсеве

Успешан завршетак ИТ школе

Завршена је бесплатна летња ИТ школа и часови корејске културе, организовани у СКИП 
центру у оквиру Министарства државне управе и локалне самоуправе, у сарадњи са 

Владом Републике Кореје. Часове су држали млади ИТ стручњаци из Сеула,
а у СКИП центру већ најављују наставак едукације за следећу годину

ВРХУНСКИ РЕЗУЛТАТИ - ПОДСТИЦАЈ
ЗА ДАЉИ РАД

Извор: Спутњик Србија
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КУЛТУРА 
ГОВОРА СЕ УЧИ

КОМУНИКАЦИЈА
НА ЋИРИЛИЦИ

Прва радионица јавног говора за 
студенте

Чиме год ће се у животу бавити, 
студенти морају знати да се изразе

Ћирилица ће бити обавезна за сва 
предузећа у државном власништву

Поштапалице, неразговетност, неправилан темпо изречених мисли 
и народски речено „мумлање“, чест су проблем многих приликом говора. 
Сигурни смо да и у вашој околини има неко кога не можете баш најбоље да 
разумете шта прича, јер има „лењ говор“, односно једва и да отвара уста док 
изговара речи. Колико њих у вашем друштву, па можда и ви сами, имате 
много узречица које непрестано понављате у свакој реченици?

У нашем народу се може чути: „Шта има да се трудим како ћу нешто да 
кажем, па не радим ја на телевизији“. Неретко се јавни наступ везује само за 
људе који се баве јавним послом, што је потпуно погрешно.

Вештина лепог говора је потребна апсолутно свима. Идеје које желимо 
да представимо свакако ће се више уважавати ако се исправним говором 
лепо објасне. Шта уопште значи исправан говор? Колико је култура говора 
заступљена у нашем образовању? Ово су питања која су се могла чути на 
предавању намењеном студентима, под називом „Изрази се“. И они често 
имају јавни наступ - један од њих је и полагање испита.

Продавци на пијацама, у маркетима, бутицима… људи који раде за пул-
том, возачи, медицински радници… сви ми у свакодневном животу обављамо 
јавни наступ. Неко са више, а неко са мање успеха. Зато су студенти Универ-
зитета у Београду кренули на време да се образују, да науче да негују свој 
глас и да развијају говор. У читаоници Одељења уметности Библиотеке града 
Београда одржана је прва бесплатна радионица јавног говора.

У присуству великог броја студената са више од 30 различитих факул-
тета Београдског универзитета, присутнима се на почетку обратила дирек-
торка Библиотеке града Београда Јасмина Нинков.

„Као јавна установа која негује читање, заинтересовани смо и за кул-
туру јавног говора и начин на који се у том јавном говору учествује. Говор у 
свакодневном нашем животу, а посебно у медијима, попримио је забриња-
вајуће размере. Вештина доброг говора вам пружа предност у односу на 
друге. Пројекат Изрази се представља одличан начин да уз праве стручња-
ке студенти унапреде своју излагачку писменост”, рекла је Нинков.

Прво предавање одржао је комуниколог Слободан Роксандић, један од 
оснивача Удружења „Изражајност“, који је истакао да је овакав вид едука-
ције неопходна допуна формалном образовном систему.

„Нису само студенти филолошког и правног факултета дужни да негују 
културу говора. Када желимо да кажемо оно до чега нам је стало, када же-
лимо да представимо себе или неку своју идеју, ма шта да студирамо, треба 
да радимо на свом јавном наступу”, навео је Роксандић.

У склопу едукације, Удружење за развој и унапређивање културе 
јавног говора „Изражајност“ спровело је анкету у којој је учествовало више 
од двеста студената. Резултати анкете су показали да студенти недвосмис-
лено сматрају да се у току образовног процеса недовољно бавимо културом 
говора, као и да је дикција у јавној сфери на ниском нивоу.

У Библиотеци града Београда у наредна три месеца одржаће се низ 
едукативних радионица, а за новембар је планиран завршни догађај, који ће 
бити отворен за јавност.

Влада Србије формираће Савет за српски језик, чији ће посао 
бити да брине о поштовању службене и јавне употребе ћириличног 
писма. Ћирилица ће бити обавезна за сва јавна предузећа и установе 
и предузећа са већинским државним капиталом, као и професионал-
на и струковна удружења која представљају своју област на нацио-
налном и међународном нивоу.

Прописано је, такође, да целокупна комуникација државних, по-
крајинских и органа локалне самоуправе мора да буде на српском 
језику, ћирилицом. Исто важи и за образовне и научне установе и 
медије чији је оснивач држава, који имају државни капитал, као и 
за електронске медије са националним, регионалним и локалним 
фреквенцијама.

Савет за српски језик имаће девет чланова, који ће се паралелно 
са Одбором за стандардизацију српског језика старати о нормирању, 
неговању, унапређивању и заштити службеног језика и матичног 
писма.

Новости сазнају да су то новине које је Министарство културе 
предложило Влади Србије, а које би требало да се примене изменом 
и допуном Закона о службеној употреби језика и писама.

Недавно је министар културе Владан Вукосављевић изјавио да 
је предлог упућен Влади Србије и да ће ускоро ући у редовну проце-
дуру, али и да очекује полемику поводом измена овог закона.

Чланове Савета за српски језик именоваће Влада Србије, а из-
вештај о раду подносиће Скупштини најмање једном годишње. Пет 
чланова предлагаће Одбор за стандардизацију српског језика, а че-
тири министарства за културу и просвету.

„Савет анализира и даје мишљење о стању службеног језика и 
матичног писма у Републици Србији и на српском језичком подручју, 
даје сугестије у креирању и спровођењу језичке политике, даје пред-
логе за развој и унапређење стања службеног језика и матичног пис-
ма“, наводи се у документу у који су „Новости“ имале увид.

Обавеза Савета биће и да даје сугестије и предлоге за уређење 
других питања у области службеног језика и матичног писма, као 
и међуресорне сарадње. Прописано је да Савет буде формиран шест 
месеци после усвајања измењеног закона, наводи лист. Предложени 
закон дефинише латиницу као помоћно писму, те ако се нешто испи-
сује на оба писма, ћирилица мора да има предност.

 Уколико институције које имају обавезу да користе ћири-
лицу прекрше ову одредбу, одговорно лице биће кажњено сумом од 
5.000 до 100.000 динара. Казна за предузеће које латиницом испише 
назив робе и услуга, упутство за употребу, декларацију или гарантни 
лист биће од 500.000 до милион динара.Извор: Аска.рс, Фото: Срђан Пајић Извор: Новости
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Позив компанијама и стартаповима да се укључе у процес дигитализације

Компанијама из Србије 40 милиона евра

Председник Привредне коморе Србије Марко Чадеж и премијерка Србије Ана Брнабић 
позвали су компаније да искористе могућности мреже засноване на ЛоРа технологији, 

коју је Телеком први применио у региону за развој својих производа и услуга и унапређење 
пословања

Из буџета ЕУ програма Хоризонт 2020, који је намењен истраживању и иновацијама,
47 малих и средњих предузећа из Србије повукло је скоро 40 милиона евра.
Програм траје до 2020. године, а укупан буџет је око 80 милијарди евра

На презентацији нове платформе засно-
ваној на ЛоРа технологији, Марко Чадеж, 
председник Привредне коморе Србије, ис-
такао је да ће у оквиру активности за ди-
гиталну трансформацију привреде ПКС на-
ставити да подстиче партнерства растућих 
технолошких компанија и иновативне стар-
тап заједнице са великим системима.

„На тај начин домаћим фирмама из свих 
сектора привређивања, од агробизниса и 
енергетике, преко индустрије до услужних 
делатности, обезбеђују се ефикаснија послов-
на решења, конкурентска предност и основа 
за паметан раст“, истакао је Чадеж.

Направљен је комплетан домаћи инова-
тивни производ, на бази најсавременије тех-
нологије у телекомуникационој и индустрији 
сензора, који представља само један пример 
за будућа решења стартапова и компанија, 
да у сарадњи са Телекомом унапреде своје 
пословање. Захваљујући новој технологији, 
Телеком ће годишње уштедети милион евра, 
колико је губио кроз штете услед неовлашће-
них упада и коришћења мреже.

„Сензорски уређај, јединствен у свету, 
решиће деценијски проблем компаније, а то 

је успостављање безбедносне контроле над 
подземном кабловском инфраструктуром. 
Решење ће наћи примену и у пољопривреди, 
канализационој и гасној инфраструктури, у 
здравству“, објаснио је Предраг Ћулибрк, гене-
рални директор Телекома Србија.

ЛоРа мрежа представља један од стубо-
ва дигитализације, а компанија Телеком Ср-
бија прва у региону пушта у рад мрежу бази-
рану на тој савременој технологији.

Председница Владе Србије Ана Брнабић 
истакла је стратешки значај процеса дигита-
лизације за грађане и привреду, а као пози-
тиван пример за даљи развој тог процеса на-
вела је сарадњу државне компаније, као што 
је Телеком, са домаћом иновативном фир-
мом, попут Bitgear-а. Премијерка је позвала и 
друге компаније, пре свега јавна предузећа, 
да препознају проблеме које имају у посло-
вању и да позову домаће фирме, факултете и 
институте да заједно раде на решавању тих 
проблема, а да онда од тих решења направе 
производ који ће моћи да извозе из Србије. 
Влада ће охрабривати и помагати овакве 
иницијативе, поручила је Брнабићева.

Дејан Драмићанин, оснивач Bitgear-а, 
уверен је да ће решење у сарадњи са Телеко-
мом, које спада у ред највећих ИоТ пројеката 
у Европи, покренути развој нових домаћих 
решења за дигиталну трансформацију.

Србија је од почетка, од 2014. године, учесница програма Хори-
зонт 2020, са могућношћу да домаћа мала и средња предузећа под-
стакне да под једнаким условима као и привредници из земаља Ев-
ропске уније конкуришу за средства из програма, саопштила је ПКС.

Аплицирање се одвија на два начина - Конзорцијумски пројекти 
и Инструмент за МСП. Први подразумева прављење међународних 
конзорцијума, а буџети за овај начин конкурисања су вишемилион-
ски. Инструмент за МСП у односу на претходни је делимично једнос-
тавнији начин конкурисања. Састоји се од три фазе: по задовољењу 
критеријума из прве фазе МСП добија бесповратних 50.000 евра. За-
довољење критеријума из фазе 2 МСП може повући до 2,5 милиона 
евра. Фаза три не подразумева финансијску подршку, већ савето-
давну, организовану такође од стране Европске комисије.

Из конзорцијумских пројеката финансијска средства повукле су 
42 компанија из Србије. Најуспешнији је био Институт „Биосенс“ из 
Новог Сада, који се сматра и водећим учесником из Србије у Хори-
зонту 2020, а повукао је средства вредна више од 19,5 милиона евра.

Пет компанија из наше земље било је успешно и повукло сред-
ства у износу од по 50.000 евра из Инструмента за МСП. До сада је 
само једна домаћа компанија добила и средства из фазе 2 овог начи-
на конкурисања, а буџет је износио нешто више од 1,6 милиона евра.

Свих пет компанија које су биле успешне у Инструменту за МСП 
и биле финансиране у фази 1, добиле су и Печат изврсности (Seal of 
Excellence), којим Европска комисија награђује веома добре и врло 

иновативне пројекте. Поред ових пет, још 11 компанија из Републике 
Србије добило је исто признање.

Привредна комора Србије реализовала је велики број активности 
усмерених на промоцију програма и подршку привредницима у 
процесу аплицирања. ПКС је организовала 39 инфо дана у Београ-
ду и широм Србије, три конференције, припремила квалитетне про-
мотивне материјале са важним информацијама. Комора је у склопу 
активности у оквиру програма одговорила на велики број упита 
привредника и саставила листу консултаната чија је улога да пруже 
додатну помоћ представницима МСП сектора који су нови у процесу 
конкурисања за програме и фондове ЕУ.

Комора ће и након 2020. године, када ће Хоризонт 2020 проме-
нити име у Хоризонт Европа, наставити да помаже мала и средња 
предузећа да аплицирају и ефикасније користе европске програме 
и фондове.

Хоризонт 2020 са буџетом од око 80 милијарди евра намењен 
је привредницима из свих земаља учесница програма. То је кровни 
програм и обухвата све раније програме за истраживања и иновације. 
Правила за коришћење финансијских средстава поједностављена су 
како би компаније могле лакше да конкуришу и управљају новчаним 
средствима. Основна сврха Хоризонт 2020, који је отворен за велики 
број привредних грана, јесте да се убрза реализација идеје од лабора-
торије до тржишта. На овај начин програм ЕУ доприноси привредном 
расту, отварању нових радних места и унапређењу конкурентности 
привреде.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА

ПЕЧАТ ИЗВРСНОСТИ

Извор: Српска економија

Извор: ПКС
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Извор: Танјуг, Фото: Тигар Пирот

СРПСКЕ ЧИЗМЕ ЗА 
СКАНДИНАВСКЕ ВОЈНИКЕ

ЗАПОШЉАВАЊЕ МЛАДИХ

ФЕСТИВАЛ ДОБРОГ
УКУСА

НАЈСЛАЂИ ПОСАО 
НА СВЕТУ

Нова обука младих заваривача 

На Златибору

„Фереро“ тражи дегустаторе

„Тигар“ из Пирота почео производњу 
обуће за финску и шведску војску

Институт „Гоша“ и Немачка организација за међународну са-
радњу - ГИЗ у наредна три месеца реализоваће обуку за 46 будућих 
заваривача из целе Србије, узраста до 35 година. Млади ће у тренинг 
центру Института „Гоша“ савладати три поступка заваривања и стећи 
међународно признате сертификате, који ће им омогућити бржи и 
лакши пут до запослења. 

До сада су одржане четири обуке за заваривање у којима је 
учествовало преко 100 полазника, а због великог интересовања и до-
брих резултата пројекат је настављен и ове године. 

Пројекат „Подстицање запошљавања младих“ спроводи се у ок-
виру Немачко-српске развојне сарадње, а под покровитељством Ми-
нистарства за економску сарадњу и развој СР Немачке и у сарадњи са 
Министарством омладине и спорта Републике Србије. Пројекат спрово-
ди Немачка организација за међународну сарадњу - ГИЗ. Циљ је да се 
пружи подршка младима, старости између 15 и 35 година, да се боље 
позиционирају на тржишту рада и да лакше и брже дођу до посла.

Сајам хране под називом „Фестивал доброг укуса“ одржан је први 
пут на Златибору. Туристички Златибор, на коме се и овог лета одмара 
хиљаде посетилаца за које је приређено мноштво културно-забавних 
садржаја и програма, добио је још једну занимљиву манифестацију.

Организатори матифестације су Привредно друштво за развој 
пољопривреде „Златиборски еко аграр“ уз подршку Сталне радне групе 
за регионални рурални развој (SWG) и ГИЗ, општине Чајетина и Турис-
тичке организације Златибор.

Своје производе и деликатесе, разноврсна јела и пића представило 
је тридесетак произвођача традиционалне хране из Србије, Црне Горе и 
БиХ, заједно са угоститељским објектима који послују на Златибору, али 
и ПГ „Будимировић“ (Богатић), ЦОД „Луна“ (Рудо), ПГ „Жељко Мацановић“ 
(Пљевља), ПГ „Пешић/Удружење“ (Бијело Поље), ПГ „Ојданић“ (Равни), 
Аграрни фонд града Требиња „Herzeg House“ (Требиње), ПГ „Досковић“ 
(Пријепоље), Сухомеснати производи Марић (Мачкат), Шопаловић Ши-
рет Чајетина, ПГ „Милојевић“ (Чајетина), Млекара „Наша Златка“ (Чајети-
на), Друштво пчелара „Златибор“ (Чајетина), ПГ „Зечевић“ (Чајетина), ПГ 
„Минић“ (Чајетина), ПГ „Мишовић“ (Чајетина), ПГ „Милојевић“ (Чајетина), 
ПГ „Думбеловић“ (Горјани), Удружење грнчара Злакуса.

Након отварања манифестације уследио је обилазак штандова са 
традиционалним пољопривредним производима, где су посетиоци мог-
ли да пробају изложено и купе све што им се допада. Организована је 
и креативна куварска радионица, у којој су учествовали представници 
познатих хотела „Мона“ и „Зеленкаде“, Vip Casa-е, посластичарнице „Фе-
никс“, а гастрономску радионицу је модерирао Гастрономад Лепи Брка, 
један од најпознатијих српских кувара. Традиционална припрема про-
извода на савремен начин имала је хуманитарни карактер. Куповином 
ваучера за конзумацију хране донирало се Дневном боравку за децу са 
сметњама у развоју „Зрачак“ из Чајетине.

Италијански произвођач слаткиша „Фереро“ нуди најслађи посао 
на свету и тражи дегустаторе, пренео је „Тајмс“.

„Фереро“ је објавио оглас у којем тражи 90 дегустатора који ће тес-
тирати какао, лешнике и друге сирове производе за производњу чокола-
де. Компанија заинтересованима нуди уговор на пола радног времена. 
Наиме, посао предвиђа два радна дана недељно у седишту компаније у 
Алби. За добијање посла није потребно имати претходно искуство, већ је 
важно само да кандидати немају никакве алергије на храну.

Изабрани кандидати се обавезују да ће од 30. септембра похађати тро-
месечни курс, на крају којег ће само 40 особа бити изабрано као дегустатори 
чоколаде. Они ће бити подељени у две групе, најављује „Фереро“.

До сада је „Фереро“ увек користио интерну радну снагу, то јест запос-
лене, за тестирање својих производа. Овај пут компанија жели да упита 
потрошаче без икаквих сазнања о састојцима производа.

Поред „Нутеле“, Фереро производи пралине „Мон шери“, „Рафа-
ело“ и „Фереро роше“. Компанија има годишњи обрт у висини од 10,5 
милијарди евра и запошљава 30.300 људи, а широм света има 91 
ћерку фирму и 23 производна постројења, те је присутна у 170 зе-
маља света.

У пиротској фабрици обуће планирана производња за финску ар-
мију је 15.000 пари специјалне летње и зимске обуће у вредности од око 
660.000 евра, за период 2018/2020. године, а очекује се да ће у следећој 
години у чизмама „Каира“, истог бренда произведеног у „Тигровој фаб-
рици“, корачати и шведска армија. Вредност тог посла је 220.000 евра. 

Према речима генералног директора компаније „Тигар“ Влади-
мира Илића, ради се о захтевном тендеру чија спецификација тражи 
да обућа мора бити отпорна на хемијске агенсе, високе температуре, 
да штити ноге од РХБ контаминације, термалног импулса нуклеарне 
експлозије и од капи горуће напалм смеше.

Иначе, 600 радника „Тигрове“ фабрике у Пироту већ прави обућу 
за ватрогасце у Хонгконгу, за раднике на нафтним платформама у Ка-
нади и ловце.

Како су најавили из пиротске фабрике, сви капацитети произ-
водње за ову годину су попуњени, а очекивана зарада је већа од 12 
милиона евра. У тој компанији тренутно ради 1.200 радника, а нови 
извозни послови отворили су конкурс за пријем нових радника.

Извор: ТајмсКатарина Јовичин
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НАЈИНВЕНТИВНИЈЕ И НАЈКРЕАТИВНИЈЕ 
БИЗНИС ИДЕЈЕ

ПОМОЋ МЛАДИМА ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ

Уређај за лакшу комуникацију међу скијашима, бициклистима, алпинистима, escape room у кутији, веб-платформа која спаја бициклисте 
и туристе, онлајн апликација која помаже да постанете добро плаћени инфлуенсер, само су неке од студентских идеја које су се развијале 
у оквиру рада Стартап центра Економског факултета Универзитета у Београду. Сви полазници прошли су кроз комплетан процес стварања 
производа, од развоја прототипа до стратегије изласка на тржиште.

Тимови са најинвентивнијим и најкреативнијим бизнис идејама биће у прилици да учествују у бесплатном дванаестонедељном програ-
му са мрежом искусних иностраних и домаћих ментора и предавача, прилагођених радионица и тренинга, као и упознавања потенцијалних 
инвеститора. Све активности дешавају се у модерно опремљеном и посебно прилагођеном простору на Економском факултету.

Фокус наредне генерације су производи и услуге базиране на новим технологијама које мењају данашње бизнисе и тржиште. Стручња-
ци из стартап заједнице и MVP Workshop, који води менторски програм, студентским тимовима пружају саветодавну и институционалну 
подршку кроз развој минималног производа, истраживања тржишта, потенцијалних купаца, конкуренције, као и креирање праве стратегије 
изласка на тржиште.

За шест месеци рада овог студентског инкубатора, бесплатан менторски програм прошло је седам тимова и 30 полазника са целог Бео-
градског универзитета, који су успешно развили своје производе и кренули са њиховом имплементацијом и реализацијом на тржишту.

Нови конкурс за следећу генерацију тимова је отворен и траје до 10. септембра.

„Радна књижица“ је брошура која је намењена младима као припрема за потрагу за 
послом и едукација о радним и социјалним правима на тржишту рада.

Како је наведено на представљању публикације, обиман уводни део на систематичан 
начин објашњава како се кроз историју дошло до постигнутог нивоа радних, али и људ-
ских права генерално, као и о положају младих на тржишту рада.

Једна од ауторки публикације Марија Мартинић, објаснила је да се дају одговори и на 
питања попут оних шта је рад на одређено или неодређено време, шта треба да садржи 
уговор о раду, која су права запослених, који закони уређују радне односе, шта је бруто и 
нето зарада и слично.

Током израде публикације урађена је и анкета са младима, те се испоставило да они 
данас у просеку чекају две године да након завршених школа добију запослење, да имају 
висок страх од губитка посла, често раде послове за које су преквалификовани, запошља-
вају се на привремено-повременим пословима и преко агенција, па имају и мање зараде.

У „Радној књижици“ млади могу да пронађу адресар синдиката, организација и ос-
талих институција које им могу помоћи у припремама и сналажењу на тржишту рада.

„Радна књижица“ биће дељена и представљена у више места у Србији. Публикација је 
представљена на округлом столу „Оснаживање младих у Србији за њихово боље позициони-
рање на тржишту рада и остваривање њихових права и интереса“, у оквиру истоименог пројек-
та који финансира Канцеларија за људска и мањинска права Владе Србије.

ПОМОЋ ЗА МЛАДЕ ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ
Прва испорука пластеника за младе повртаре Јабланичког округа

Отворен нови конкурс за развој најбољих студентских идеја, пријаве до 10. септембра

Радна књижица 

У оквиру пројекта немачке развојне сарадње „Подстицање запо-
шљавања младих“, стигла је прва испорука и уследило монтирање 
пластеника за 25 младих незапослених повртара са територије Ја-
бланичког округа, који су добили опрему за развој пословања у об-
ласти повртарства.

Опрему коју је пројекат донирао младим повртарима чини 20 
мањих и 5 већих пластеника, са којима ће покренути и проширити 
своје пословне активности и производне капацитете у области повр-
тарства. Поред опреме, пројекат ће младим повртарима омогућити 
и додатну подршку у виду пословних и стручних обука креираних 
према њиховим потребама, као и праћење, стручно усавршавање, 
пословно саветовање и менторску подршку.

Пројекат „Подстицање запошљавања младих“ у сарадњи са Гра-
дом Лесковцем пружа подршку младима из Јабланичког округа који 
у пољопривреди виде своју шансу за самозапошљавање кроз покре-
тање сопственог посла и проширење својих производних могућности.

Извор: odskoledoposla.org

Извор: Данас

Извор: Бета



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


