
Бесплатна публикација о запошљавању
   Број 799 / 17.10.2018.                      

Национална служба за запошљавање 

   с
ло

бо
дн

их
  р

ад
ни

х  
ме

ст
a

1389

ТЕМА БРОЈА - Свако ко је у претходних годину дана завршио 
школовање или је дуже од шест месеци на евиденцији НСЗ, ко 
има добру бизнис идеју и жели да буде одговоран и успешан 

предузетник, сада има прилику да уђе у самосталан бизнис уз 
олакшице

ДОБРО ВРЕМЕ  
ЗА ПОКРЕТАЊЕ БИЗНИСА

Стр. 4



САДРЖАЈ

Филијала Ваљево 
Велико интересовање за програме НСЗ                            3

Снажна подршка почетницима у пословању
Добро време за покретање бизниса                           4                                                      

Студентска пракса у компанији „Горење“
Знање за будућност                             6

Представљамо вам пројекат КНИТоМАНИА
Рециклажа на делу                                                        7

      
Кључни кораци ка родној равноправности
Осам пројеката за економско оснаживање
жена                                                                                                  8

Послови огласи                                                                           9
Администрација и управа                                        10
Трговина и услуге                                                   16
Медицина                                                                            18
Култура и информисање                                  23
Индустрија и грађевинарство                               23
Пољопривреда                                            26
Саобраћај и везе                                                                  26
Наука и образовање                                                  27

Развојни програми
Подршка ЕУ за југ Србије                                              57

Јесењи сајмови запошљавања у Србији            58

Најаве
Сајмови запошљавања у октобру                           60

Концепт „Само домаће“
Будућност у производњи хране                                              61

Волонтерски програм за GREEN FEST
Пластика није играчка. 
Промени игру!                                                                             62

Tакмичења средњошколаца у предузетничким 
вештинама
Пословни изазови у шест градова Србије              63

 

Бесплатна публикација о запошљавању
Број 799 • 17. октобар 2018. године

УВОДНИК

ПОДРШКА ПОЧЕТНИЦИМА У ПОСЛУ
Од 1. октобра ове године у Србији су почетници у бизнису ослобођени 

плаћања пореза и доприноса у првој години рада. Увођењем подстицаја за 
почетнике у пословању усвојена је једна од најважних мера Националног 
програма за сузбијање сиве економије.

Право на коришћење нове мере имају они који су претходних годину 
дана завршили школовање или су дуже од шест месеци на евиденцији На-
ционалне службе за запошљавање. Потенцијални корисници треба да се ре-
гиструју као привредно друштво, предузетник у режиму личне зараде или 
предузетник пољопривредник. 

Управо су превисоки порези и други намети, као и компликована ад-
министрација и наплата робе или услуге били су најчешћи проблеми које 
су предузетници у Србији наводили као тешкоће у пословању. „Увођењем 
нове мере свакако се повећава шанса да млади буду мотивисани и охраб-
рени да започну сопствени бизнис, јер су досадашњи намети и оптерећења 
смањивали њихову шансу да опстану на тржишту и развију бизнис”, кажу у 
Националној алијанси за локални економски развој, која је и предложила да 
се почетницима у бизнису олакша рад на почетку пословања.  

У овом броју представљамо вам компанију коју су основали двоје 
младих, а која своје пословање заснива на еколошким принципима. Они 
су дошли на идеју да на прави начин искористе пластичне кесе тако што 
од њих израђују практичне производе. Пројекат КНИТоМАНИА спаја тра-
дицију и модерно дајући пластичним кесама нови живот. Иначе, пластичне 
кесе представљају велики еколошки проблем, јер једној кеси треба од сто до 
хиљаду година да се разгради у природи, а разграђене хемикалије још дуго 
после тога загађују животну средину. 

Представљамо вам рад Филијале Ваљево Националне службе за запо-
шљавање, у којој истичу да се смањује број незапослених захваљујући реа-
лизацији мера АПЗ и субвенцијама које НСЗ даје послодавцима и незапос-
ленима, али и већем запошљавању у успешним компанијама које послују у 
том делу Србије. Најтраженија занимања према подацима те филијале су: 
трговац, комерцијалиста, грађевински радник, фармацеут, електротехничар 
и машинац, а посебно истичу добру сарадњу са послодавцима и локалним 
самоуправама.

Послови вас воде на јесење сајмове запошљавања у Србији, а једна од 
тема је и повезивање привреде и образовања и важност практичног рада 
током школовања. Тако је на Технолошко-металуршком факултету у Београ-
ду отворена фармацеутска „чиста соба“, просторија са строго контролисаним 
нивоом загађивача из окружења, а која се користи у фармацеутској произ-
водњи или научном истраживању. Соба ће омогућити студентима, будућим 
фармацеутским инжењерима, да се у пракси упознају са функционисањем, 
одржавањем и процедурама унутар тог простора.
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Ваљево је данас један од зна-
чајних српских градова и ад-
министративни, привредни и 
културни центар Колубарског 

округа, коме припадају и општине 
Уб, Лајковац, Мионица, Љиг и Осе-
чина. На овом подручју има око 200 
насеља и живи око 200.000 људи, а 
има још и 77 села са укупно 100.000 
становника.

Каква је структура
незапослених у Колубарском 

округу?
На евиденцију Филијале Ваљево НСЗ 

пријављен је 9.431 незапослени, а само на 
подручју града Ваљева 5.212 особа. Подаци 
показују да се број незапослених у односу на 
исти период 2017. смањио за 987, док је у це-
лом Kолубарском округу број оних који траже 
посао мањи за 1.526.

„Број незапослених смањен је захваљујући 
реализацији мера АПЗ и субвенцијама за за-
пошљавање које НСЗ даје послодавцима и 
незапосленим лицима, као и запошљавању, 
пре свега у Kрушику, Горењу, кооперантима 
Горења, али и миграцијама ка иностранству 
и већим центрима, углавном Београду и Но-
вом Саду“, каже Драган Стојановић, начелник 
Одељења за посредовање Филијале Ваљево 
НСЗ, и додаје да када су у питању општине 
Kолубарског округа највише незапослених је 
у Убу, док је најмање људи без посла у Љигу 
и Мионици.

Подаци указују да је старосна структура 
радне снаге све неповољнија, с обзиром да је 
већи број незапослених старијих од 50 година 
(35,60%) од младих испод 30 година (21,83%).

Који су послови најтраженији?
Послодавци најчешће траже трговце, рад-

нике у производњи, комерцијалисте, продав-
це осигурања, занатлије, сезонске раднике у 
грађевинарству и пољопривреди, фармацеу-
те, машинце, електротехничаре,... Међу дефи-
цитарним занимањима су професори физике, 
математике, немачког језика, информатике,... 
Суфицитарна су занимања у области еконо-
мије (свих смерова сем рачуноводства), прав-

ници, васпитачи, професори разредне наставе, 
инжењери пољопривреде, агроекономисти...

„Искуство је важно и послодавци оче-
кују од младих да буду спремни за обављање 
послова, а знање енглеског језика и рада на 
рачунару се подразумева. Важна је и моти-
вација кандидата, као и њихова спремност на 
стално учење и усавршавање“, истиче Стојано-
вић и додаје да је охрабрујуће што приликом 
уписа на факултет млади све већу пажњу об-
раћају на могућност запошљавања у струци, 
па је ове године највеће интересовање било за 
техничке факултете, пре свега за електротех-
нички, ФОН и машински факултет. 

Рад са незапосленима
Филијала Ваљево организује различите 

тренинге на којима се незапослени информи-
шу, мотивишу, активирају и стичу нова знања 
и вештине како би били конкурентнији на тр-
жишту рада. Они се упућују на обуке за ак-
тивно тражење посла, тренинге самоефикас-
ности, мотивационо активационе радионице, 
радионице за превладавање стреса. 

„Филијала Ваљево је од стране ресорног 
Министарства за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања проглашена заједно 
са Филијалом Сомбор за најбоље у области 
извођења дводневне обуке ‚Пут до успешног 
предузетника - први ниво‘. Обука је намењена 
незапосленим лицима за отварање сопственог 
бизниса, као и потенцијалним технолошким 
вишковима и предузетницима који имају ре-
гистровану делатност и потребу да се додатно 
информишу. У марту смо обележили тринаест 
година успешног рада Клуба за тражење пос-
ла, једног од првих у региону, у којем је тре-
нинг прошло 2.180 незапослених и 75 студена-
та, а сваки трећи полазник се запослио“, каже 
наш саговорник.

Сајмови запошљавања
Филијала Ваљево НСЗ традиционално ор-

ганизује сајмове запошљавања већ 16 година 
и они су се показали као веома добра мера. 

„После пролећног сајма запошљавања, у 
априлу ове године, у року од 6 месеци запос-
лено је 285 лица, а 67 људи добило је посао код 

послодаваца који су се представили на самом 
сајму“, истиче Стојановић.

За које програме НСЗ су били највише за-
интересовани послодавци и незапослени?

Драган Стојановић, начелник Oдељења 
за посредовање Филијале Ваљево, каже да је 
интересовање изузетно велико, као и прет-
ходних година. „Реализација јавних позива од 
изузетне је важности за ублажавање пробле-
ма незапослености, субвенцијом за самоза-
пошљавање омогућено је да 95 лица покрене 
сопствени посао, а по јавном позиву за отва-
рање нових радних места за теже запошљива 
лица субвенционисано је запошљавање 105 
незапослених“, објашњава Стојановић.

Каква је сарадња са локалном 
самоуправом?

Град Ваљево издвојио је ове године 25 
милиона динара за запошљавање у оквиру 
програма јавних радова и стручне праксе. 
Филијала Ваљево учествује у раду Савета за 
интегралну социјалну политику, који је током 
2018. године радио на изради Стратегије со-
цијалне заштите 2018-2022, која је усвојена у 
јуну. У току је израда локалних акционих пла-
нова, као и буџетирање активности за следећу 
годину. Настављене су активности Комисије 
за праћење и имплементацију Декаде Рома, а 
филијала има одличну сарадњу и са Регионал-
ном привредном комором, образовним инсти-
туцијама, удружењима особа са инвалидите-
том, НВО сектором и др.

Планови 
„Највећи део активности предвиђених 

Споразумом о учинку смо реализовали. У пла-
ну је јесењи сајам запошљавања, који ћемо ор-
ганизовати у новембру“, најављује Стојановић 
и додаје да ће у октобру почети специјалис-
тичка информатичка обука Јава програми-
рање за 25 незапослених. 

До краја године у плану је реализација 
свих актуелних мера активне политике запо-
шљавања како је предвиђено Споразумом о 
учинку и НАПЗ-ом.

Рада Севић

Филијала Ваљево

ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА ПРОГРАМЕ НСЗ
Обележено тринаест година успешног рада Клуба за тражење посла, једног од првих 

у региону, у којем је тренинг прошло 2.180 незапослених и 75 студената, а сваки трећи 
полазник се запослио
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Први инфо дан поводом почетка при-
мене мере ослобађања пореза за почетнике 
у пословању, која је ступила на снагу 1. ок-
тобра ове године, одржан је у хотелу „Метро-
пол“ у Београду. Након Београда, инфо дани 
биће организовани у Новом Саду, Нишу, Но-
вом Пазару и Крагујевцу.

Свако ко је у претходних годину дана 
завршио школовање или је дуже од шест ме-
сеци на евиденцији Националне службе за 
запошљавање, ко има добру бизнис идеју и 
жели да буде одговоран и успешан предузет-
ник, сада има прилику да уђе у самосталан 
бизнис уз олакшице које подразумевају да не 
плаћа порез и доприносе за себе и до девет 

запослених првих годину дана пословања. 
Потенцијални корисници нове мере треба да 
се региструју као привредно друштво, преду-
зетник у режиму личне зараде или предузет-
ник пољопривредник.

Изменама Закона о порезу на доходак 
грађана и Закона о доприносима за обавез-
но социјално осигурање, усвојеним у децем-
бру прошле године, од првог октобра 2018. 
године почела је примена мере ослобођења 
почетника у пословању од плаћања пореза 
на зараде и доприноса за обавезно социјално 
осигурање у првих 12 месеци.

Управо су превисоки порези и други на-
мети, као и компликована администрација 
и наплата робе или услуге били најчешћи 
проблеми које су предузетници у Србији на-
водили као тешкоће у пословању. Поред ос-

лобођења од пореза, још једна мера знатно је 
олакшала пословање почетницима у бизни-
су, а то је регистрација путем интернета, која 
је могућа од почетка ове године. Захваљујући 
е-регистрацији предузетници штеде новац и 
не морају да троше време на шалтерима, а 
од 1. октобра то је омогућено и једночланим 
друштвима.

ДОБРО ВРЕМЕ ЗА 
ПОКРЕТАЊЕ БИЗНИСА

ТЕМА БРОЈА    Снажна подршка почетницима у пословању

Од 1. октобра ове године у Србији су почетници у бизнису ослобођени плаћања 
пореза и доприноса у првој години рада. Увођењем подстицаја за почетнике у 

пословању усвојена је једна од најважних мера Националног програма за сузбијање 
сиве економије

Од првог дана октобра ове године почела је примена нове мере ослобођења 
почетника у пословању од плаћања пореза на зараде и доприноса за обавезно 

социјално осигурање у првих 12 месеци пословања.
Меру могу да користе они који региструју своје привредно друштво или преду-

зетничку радњу, уколико су у периоду од 12 месеци пре регистровања пословања 
завршили школовање и да су најмање шест месеци на евиденцији Националне 

службе за запошљавање. Такође, сви оснивачи привредног друштва морају бити 
пријављени као запослена лица у привредном друштву.

     Земље које су препознале значај ове 
мере и ослободиле почетнике плаћања 
пореза у ограниченом временском перио-
ду су: Албанија, Индија, Ирска, Кина, Ле-
тонија и Сингапур. Индија је направила 
програм за 6 година за стартапе који су 
ослобођени од пореза, кажу у НАЛЕД-у. 

     
Агенција за привредне регистре је од 

почетка 2018. године увела и могућност 
електронске регистрације предузетни-
ка, која убрзава регистрацију и донекле 
смањује трошкове оснивања предузет-
ничке радње. Будућим предузетницима 
је остављена могућност да бирају да ли 
ће пријаве за регистрацију подносити 
електронским путем или као и до сада, на 
стандардизованим обрасцима агенције. 
На сајту АПР постоји посебан одељак 
„еРегистрација“, где се могу видети сва 
објашњења и упутства.
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„Увођењем нове мере свакако се повећа-
ва шанса да млади буду мотивисани и охраб-
рени да започну сопствени бизнис, јер су до-
садашњи намети и оптерећења смањивали 
њихову шансу да опстану на тржишту и раз-
вију бизнис“, кажу у Националној алијанси 
за локални економски развој (НАЛЕД), која је 
и предложила да се почетницима у бизнису 
олакша рад на почетку пословања.  

Ирена Ђорђевић, сарадница за истражи-
вања у НАЛЕД-у, каже да су прошле године 
уз помоћ Немачке развојне сарадње и Фа-
култета политичких наука урадили анализу 
пореског и непореског оптерећења почетни-
ка у пословању, због тога што су искуства 
показала да почетници улазе у сиву зону 
пословања јер нису у могућности да довољно 
зараде како би држави плаћали намете. 

„Уколико оснујете предузеће већ сле-
дећег дана имате фиксне обавезе које морате 
да плаћате за порезе и доприносе за социјал-
но осигурање. Наша анализа је показала да 
су то трошкови од око 15.000 до 19.000 ме-
сечно, а ви још увек немате ни клијенте. Због 
тога је поднета иницијатива да се почетници 
ослободе пореза и да им тај капитал помогне 

да развију бизнис“, каже Ирена, подсетивши 
да је циљ стварање здраве економије у Ср-
бији, јер ће НАЛЕД наставити да прати ефек-
те мере и уколико буду добри, предложиће 
да се мера прошири. Она додаје да је постојао 
и предлог да нова мера обухвати и паушал-
це, али није усвојен.

Много се ради на томе да се млади ох-
рабре да уђу у приватни бизнис. Постоје раз-
личити стартап кредити, бизнис инкубатори, 
субвенције за започињање посла, а са друге 
стране НАЛЕД-ово истраживање показује и 

да у Србији мали проценат младих одлучи 
да се упусти у предузетништво и да свега 7,8 
одсто има свој бизнис.

„Врло је важно радити на едукацији 
како би млади били добро информисани, 
па ће тако бити организовано 15 радиони-
ца за почетнике у пословању. Стално смо 
у контакту са њима преко контакт центра 
startujlegalno@naled.rs и многи кажу да су 
чекали на меру ослобођења од пореза како 
би започели сопствени посао“, истиче наша 
саговорница.

У разговору са Мирославом Рајлићем из 
Центра за образовање „Савремени пословни 
водич“, сазнајемо да младе који се њима об-
раћају за савет највише интересује управо 
колики ће им трошкови бити, не у наредних 
годину дана, већ нарочито у првих неколико 
месеци, док још увек немају клијенте. 

„Они имају идеју и у њу су сигурни, а ова 
мера ће им свакако дати ветар у леђа. Уверен 
сам да ће се већи број младих сада одлучи-
вати да започне сопствени посао, јер прве го-
дине неће морати да брину о плаћању пореза 
и доприноса, а то је нешто што их највише 
спутава и брине“, објашњава Рајлић.

Представници Пореске управе на инфо 
дану су говорили о свим предностима које 
доноси пореско ослобођење почетника у 
пословању, а Снежана Величковић из те ин-
ституције подсетила је да порези и допри-
носи на лична примања послодавца коштају 
63 одсто на нето зараду и истакла колико је 
нова мера значајна и за увођење радника у 
легалне токове. 

Све информације о условима за ко-
ришћење мере за ослобођење пореза у посло-
вању могу се наћи на сајту www.uzmiracun.
rs, у оквиру области „Стартуј легално“. У НА-
ЛЕД-у кажу да је у току и израда водича са 
детаљним корацима о коришћењу мере. 

Јелена Бајевић

Пореско ослобођење почетника у пословању Влада Србије и Парламент усвоји-
ли су на предлог НАЛЕД-а, а према Анализи пореског и непореског оптерећења 

почетника у пословању спроведеног прошле године у сарадњи са Факултетом 
политичких наука и уз подршку Немачке развојне сарадње. Анализа је показала 
да ће уштеде које ће по овом основу остварити предузетници у режиму личне 
зараде ићи и до 250.000 динара годишње. Такође, увођењем подстицаја за поче-

тнике у пословању усвојена је једна од најважних мера Националног програма за 
сузбијање сиве економије.

  
Сви грађани који поднесу регистра-

циону пријаву за оснивање привредног 
друштва или предузетника имају обавезу 
да доставе и адресу за пријем електронске 
поште. Према подацима АПР, у Србији тре-
нутно има 254.107 регистрованих преду-
зетника и 147.853 привредна друштва.

Подаци за првих шест месеци ове го-
дине показују да су основана 18.733 пре-
дузетника, док је у истом периоду прошле 
године основано 17.619, што је повећање од 
6,32 процента. Подаци показују да је око 78 
одсто предузетника своје регистрационе 
пријаве за оснивање поднело лично, дола-
ском на шалтер.

Извор: Танјуг

     
ПРАВА И ОБАВЕЗЕ

 
• Лица која су ангажована по овом основу 
имају право на накнаду за свој рад у до-
говореном износу са својим послодавцем.
• Будући да су ослобођени плаћања пореза 
и доприноса, корисници мере не уживају у 
потпуности сва права из осигурања
• За време коришћења олакшице остварују 
право на здравствено осигурање, а осно-
вица за обрачун доприноса за обавезно 
здравствено осигурање износи 15% просе-
чне месечне зараде из 2017. године (9.869 
РСД) и исплаћује се из буџета Републике 
Србије.
• У случају привремене спречености за рад 
(боловања), корисници мере имају право 
на накнаду зараде у складу са законом.
• Корисници мере не остварују право 
на пензијско осигурање у периоду ко-
ришћења мере.
• Послодавац може да се определи за уп-
лату доприноса за пензијско-инвалидско 
осигурање, за себе и своје новозапослене 
раднике на добровољној основи.
• Корисници мере не остварују право на 
новчану накнаду за случај незапосле-
ности.
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У оквиру пројекта ЕДУ-ЛАБ компанија 
„Горење“ организовала је праксу за 
студенте завршних година факултета. 
Они су се упознали са компанијом, на-

чином рада одређених сектора, стекли радне 
навике и додатне вештине и знања којa ће им 
сигурно помоћи на даљем пословном путу. 
Пројекат је осмишљен као начин да се мла-
ди људи мотивишу да студирају и развијају 
своју професионалну каријеру у Србији.

Пројекат ЕДУ-ЛАБ подржан је од стране 
Европске уније и осмишљен као одговор на 
један од најважнијих социјалних изазова у 
Дунавском региону – „brain drain“, односно 
„одлив мозгова“. Студенти су у оквиру једно-
месечне праксе решавали пројектне задатке 
уз помоћ искусних ментора из сектора мар-
кетинга, продаје, финансија и рачуноводства, 
а на крају су свој рад презентовали представ-
ницима свих учесника пројекта: Института 
„Михајло Пупин“, компаније „Горење“, Прив-
редне коморе Србије и факултета.  

Горан Сорак, шеф маркетинга „Горења“ 
Београд, истиче да та компанија већ неко-
лико година има добру сарадњу са факулте-
тима у Србији. „Поред стручне праксе орга-
низујемо и посету студената компанији, али 
и гостовања наших стручњака на факултети-
ма, где држе предавања на различите теме“, 
каже Сорак. 

Студенти добијају прилику да током 
праксе на конкретним примерима покажу 
оно што су научили на факултету, упознају 
се са асортиманом и процесом рада, да раде 
истраживање и на крају све то презентују у 
оквиру завршног рада. „Пракса је корисна за 
студенте, али и за саму компанију, јер кроз 
контакт са њима сазнамо много ствари које 
нам могу помоћи у развоју. Сваке године сам 
ангажован као ментор и то радим са задо-
вољством, а посебно ми је драго када видим 
да су студенти након праксе задовољни. Чес-
то са њима останемо у контакту, а неки од 
њих су потенцијално и наши кадрови“, каже 
Сорак, додајући да студенти за кратко време 
осете атмосферу реалног бизниса и тржишта, 
што им може много помоћи у будућности. За 
саму компанију контакт са младим људима 
значи много, јер су они генерација будућих 
клијената. 

Студенти су најчешће заинтересовани за 
рад у продаји и маркетингу, а сваке године 
у компанији су и практиканти у секторима 
финансија и рачуноводства. У „Горењу“ кажу 
да су студенти вредни и желе да уче, битно 
је само да се на прави начин мотивишу и по-
крену. 

Практиканти са којима смо разговарали 
задовољни су знањем и вештинама које су 
стекли, односом са менторима и сматрају да 
ће им у тражењу посла помоћи што у радној 
биографији имају и овакву праксу, али и то 
што су сигурнији у себе.

Нађа Анђелић студент је завршне године 
ФЕФА факултета на смеру економија. Каже 
да се захваљујући пракси ослободила ба-
ријера за будуће запослење, да је стекла нове 
контакте и видела како у пракси функцио-
нише тимски рад. „Са ментором смо имали 
сјајну сарадњу. Ја сам била на пракси у сек-
тору маркетинга и продаје, а то је област у 
којој себе видим и у будућности“, каже Нађа. 

Њен колега Новак Цмиљанић истиче да 
је био спреман за праксу јер је на факулте-
ту стекао добру основу и богато теоријско 
знање. „Препоручио бих свим студентима 
који дођу на праксу да питају све што их за-
нима, да се ослободе. Уколико факултет не 
обезбеђује праксу треба сами да је траже, јер 

ће им то знање много значити у будућности“, 
истиче Новак.

„Готово свака компанија тражи раднике 
са искуством, а млади који заврше факултет 
најчешће га немају, па су због тога студентске 
праксе важне. Кроз праксу се стичу знања и 
вештине и упознаје са корпоративном кул-
туром једног предузећа, што је јако важно 
за даљи пословни развој младих људи“, 
објашњава Ивана Ковачевић, виши саветник 
за развој образовања Привредне коморе Ср-

бије, и додаје да је то један од начина да се 
млади задрже у земљи, па је у том смислу 
посебно значајно да се ускладе образовање и 
потребе тржишта рада. 

„У ПКС константно радимо на подизању 
свести о значају дуалног образовања, којег у 
високошколском систему још увек нема. Нај-
важније је да компаније схвате да је укључи-
вање у програм студентске праксе улагање у 
будуће кадрове. Ово је пилот-пројекат и тру-
дићемо се да са резултатима дамо допринос 
и неким другим образовним стратегијама, 
као и да покренемо иницијативе за измену 
неких законских решења, попут тога да сту-
дентска пракса буде обавезна током студи-
рања. Тренутно факултети имају слободу у 
којој мери, када и где ће реализовати прак-
су“, каже Ивана Ковачевић.  

Пројекат ЕДУ-ЛАБ покренут је са циљем 
да се побољша утицај високог образовања 
на тржиште рада, више младих стимулише 
за даљи професионални развој и оснажи са-
радња између високошколских установа и 
пословне заједнице.

Студентска пракса у компанији „Горење“

Пројекат ЕДУ-ЛАБ подржан је од стране Европске уније и осмишљен као 
одговор на један од најважнијих социјалних изазова у Дунавском региону – 

„brain drain“, односно „одлив мозгова“

ЗНАЊЕ ЗА БУДУЋНОСТ

Јелена Бајевић

Студенти имају прилику да на 
конкретним примерима покажу 

оно што су научили на факултету, 
упознају се са асортиманом и про-

цесом рада, да раде истраживање и 
на крају све то презентују у оквиру 

завршног рада
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РЕЦИКЛАЖА НА ДЕЛУ

Пластичне кесе представљају велики 
еколошки проблем. Једној кеси треба од сто 
до хиљаду година да се разгради у природи, 
а разграђене хемикалије још дуго после тога 
загађују животну средину. 

Двоје младих у Србији дошло је на идеју 
како да на прави начин искористе кесе и 
да шире идеју о еколошком пословању. Ма-
ријана Јовановић, студенткиња економије и 
Милош Тодоровић, студент антропологије, 
направили су практичне производе који 
спајају традицију и очување животне среди-
не. Представљамо вам пројекат КНИТоМА-
НИА.

Пластичне кесе као уметничка дела, 
уникатна и ручно рађена нашле су поновну 
употребу, а све је почело захваљујући баки 
Ради Тодоровић, која је технику плетења 
кеса наследила од своје мајке и по одласку 
у пензију почела да обнавља знање. Сама 
техника се не разликује много од плетења 
било које тканине, међутим, оно што отежава 
рад јесте специфичан материјал - пластична 
кеса, па је неопходно посебно припремити 
клупко пре самог плетења.

Двоје младих кажу да их је предузет-
ништво одувек привлачило, а покушавали су 
да осмисле нешто што би било конкретно ви-
дљиво решење по питању загађења. Добили 
су посебан мотив када су схватили да имају 
производ који је друштвено прихватљив, 
еколошки и модеран. Одмах су знали на који 
начин и коме да га пласирају. 

„Основ наше предузетничке мисије 
лежи у традиционалној и креативној техни-
ци плетења пластичних кеса која је аутен-
тична за ове просторе, а за коју је заслужан 
трећи члан нашег тима, Милошева бака. Чи-
тава прича функционише са јачим покрета-
чем, односно са циљем смањења употребе 
пластичних кеса“, прича нам Маријана.

Она каже да су још увек на почетку, јер 
су званично почели са радом у априлу ове 

године, а да су се фокусирали да објасне који 
су квалитети самог производа. „Није било 
једноставно објаснити како би производ 
направљен од пластичних кеса могао бити 
практичан и користан, убедити тржиште 
да им је баш такав производ неопходан. 
Искуства на маркетима и базарима су нам 
умногоме помогла да се приближимо куп-
цима и осетимо потребе тржишта, као и да 
кроз персонализацију производа кроз наше 
личности још боље прикажемо његову вред-
ност. Помоћ у овом делу, у виду разноврсних 
предлога и подстицаја, добили смо, такође, 
од једног младог пара који се бави израдом 
накита од дрвета - Eseldesign и много смо им 
захвални што су своје искуство поделили са 
нама“, кажу у тиму КНИТоМАНИА.

Они додају да је било потребно осмисли-
ти одрживо функционисање читавог посло-
вања, с обзиром на специфичност производа 
и пронаћи раднике. „Са проблемом радне 
снаге још увек имамо потешкоћа, с обзиром 
да ранчеве плете једна особа, пензионерка 

Рада Тодоровић, која је радила у конфекцији 
‚Црвена звезда‘ као комерцијалиста. Такође, 
битне компоненте у ланцима вредности и 
снабдевања још увек нису потпуно разрађе-
не“, сазнајемо од саговорника, који додају да 
им је један од највећих проблема био да дођу 
до купаца.

„Идеја је сама по себи јако специфична и 
код људи пробуди још додатних идеја за са-
радњу, наравно у сфери екологије. Тако смо 
скоро, у сарадњи са ‚Екостар паком‘, пра-
вили народну ношњу од пластичних кеса. 
То је био одличан начин за ширење добре 
идеје и савршено се уклапа у наш концепт 
мишљења и рада. То је само један од начи-
на да се чује за нас, али до клијената нај-
чешће долазимо преко друштвених мрежа и 

на базарима“, кажу Маријана и Милош, који 
увек настоје да кроз свој рад воде рачуна о 
заштити животне средине. Такође, труде се 
да на друштвеним мрежама прикупе што 
већи број људи и да кроз занимљив садр-
жај свакодневно постепено утичу на свест о 
штетном дејству пластике.

Интересовало нас је и да ли лако на-
бављају материјал за рад. 

„Кесе прикупљамо од наших породица, 
пријатеља, познаника... С обзиром да до-
маћинства у Србији углавном прикупљају 
све пластичне кесе у једну велику кесу, на-
чин прибављања кеса нам до сада није био 
проблем. Такође, размишљамо о организа-
цији локалних акција прикупљања кеса у 
будућности.“

А не бисте веровали шта све може да се 
направи од пластичних кеса и да има упо-
требну вредност. Маријана и Милош праве 
ранчеве, торбе, привеске, међутим, кажу да 
се такав начин израде може применити на 
много шири спектар производа, па и сами 
планирају да почну са израдом производа 
за опремање дома или за плажу. „Планови 
су нам да покушамо да утичемо на што већи 
број људи да схвате колико је важно питање 
заштите животне средине, а за сам развој 
компаније да проширимо прозводњу и фор-
мирамо одрживу структуру пословања“, за-
кључују наши саговорници. 

КНИТоМАНИА спаја креативност пле-
тења и модеран дизајн за стварање произ-
вода који је еколошки и друштвено користан. 
Милош и Маријана су на почетку каријере, 
али добра идеја и исправан мотив сигурно 
ће им обезбедити подршку других да успеју 
да остваре свој циљ. 

Јелена Бајевић

Двоје младих у Србији дошло је на идеју како да на прави начин искористе кесе и да 
шире идеју о еколошком пословању. Маријана Јовановић, студенткиња економије и 
Милош Тодоровић, студент антропологије, направили су практичне производе који 

спајају традицију и екологију

Представљамо вам пројекат КНИТоМАНИА
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У оквиру пројекта Агенције Уједињених нација за родну равноп-
равност „Кључни кораци ка родној равноправности“ за представнике 
осам организација, партнера на пројекту, у Београду је одржана обу-
ка посвећена спровођењу и праћењу пројеката.

Трогодишњи пројекат „Кључни кораци ка родној равноправ-
ности у Србији“ требало би да допринесе спровођењу правних теко-
вина Европске уније у области родне равноправности и Националне 
стратегије за родну равноправност. Пројекат вредан 2 милиона евра 
финансира Европска комисија.

У оквиру треће компоненте програма подржано је осам органи-
зација које ће кроз пројекте деловати у две области: женско предузет-
ништво и економско оснаживање жена на селу.

Органска и пластеничка производња у фокусу је неколико орга-
низација којима је одобрен пројекат.

„Предвидели смо да 20 жена прође обуку за органску произ-
водњу, јер наш крај поседује све услове да може да искористи органс-
ку производњу, само нам недостаје мало едукације. Од 20 жена пет ће 
добити пластенике са системом кап по кап и мотокултиваторе, како 
би им обрада земљишта била лакша“, истиче појединости пројекта 
Удружења „Лужничке рукотворине“ из Бабушнице Миљана Ранчић.

Сличне активности предвидело је и Удружење „Етно форум“ из 
Сврљига. „Пројектом је предвиђена набавка 40 пластеника за жене на 
селу. Ми у Сврљигу имамо и задругу која ће откупљивати производе 
тих жена, што ће им омогућити финансијску стабилност“, каже члан 
овог удружења Милан Костић.

Удружење жена „Удахни живот“ из Станишића већ неколико го-
дина инсистира на социјалном предузетништву кроз обуку жена за 
органску производњу. „Идеја је да кроз овај пројекат унапредимо ту 
производњу. Увиделе смо да је један од проблема на тржишту недос-
татак расада, јако нам је тешко да дођемо до расада који је органски 

произведен. Решиле смо да ове године купимо опрему за производњу 
расада и научимо како се то ради“, истиче председница Љиљана 
Гусић.

Пекару „Багел бејгл“ као социјално предузеће основало је Удру-
жење „Атина“ из Београда, којем је у фокусу оснаживање жена које 
су преживеле неки облик трговине људима. Управо ће за њихове ко-
риснице бити организоване обуке које ће их учинити конкурентнијим 
на тржишту рада.

Поред набавке опреме, већина организација ће кроз пројектне 
активности указивати на значај удруживања. Циљ је да се женама 
укаже на бенефите удруживања и шта могу да очекују. 

Активности које је Форум жена Пријепоља предвидео кроз свој 
пројекат, за циљ имају упознавање жена са могућностима женског 
предузетништва и едукацију о неопходним корацима за започињање 
сопственог бизниса. Осим семинара за заинтересоване жене, од којих 
ће неке добити и финансијску помоћ за покретање бизниса, значајан 
део пројекта заснован је на бројним медијским садржајима.

Кључни кораци ка родној равноправности

У оквиру пројекта вредног 2 милиона евра, који финансира Европска комисија, подржано 
је осам организација које ће деловати у две области: женско предузетништво и 

економско оснаживање жена на селу

ОСАМ ПРОЈЕКАТА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

Извор: http://foruminfo.rs

На Технолошко-металуршком факул-
тету у Београду отворена је фармацеутска 
„чиста соба“, просторија са строго контроли-
саним нивоом загађивача из окружења, а 
која се користи у фармацеутској производњи 
или научном истраживању. Соба је уређе-
на захваљујући донацијама 17 компанија, 
предвођених компанијом „Хемофарм“, и 
омогућиће студентима, будућим фармацеут-
ским инжењерима, да се у пракси упознају 
са функционисањем, одржавањем и проце-
дурама унутар тог простора.

Сарадња образовних институција и 
послодаваца представља неопходан модел 
за оспособљавање радне снаге за савреме-
но тржиште рада, оцењено је на свечаности 
поводом отварања „чисте собе“. Министар 
образовања, науке и технолошког развоја 
Младен Шарчевић је рекао да су пре неко-
лико дана у измене и допуне закона који се 
баве високим образовањем увели одредбу да 
се за образовне програма мора добити савет 
послодаваца.

„Интензивно радимо на Закону о дуал-
ном високом образовању и очекујемо да се 
нађе у Скупштини у фебруару 2019. године. 
Радимо на осавремењивању програма, на 

проширењу зграда (факултета) и инфра-
структуре. Реформама желимо да подигне-
мо квалитет (образовања) и да докторе наука 
задржимо у земљи“, рекао је Шарчевић.

Декан ТМФ-а Петар Ускоковић се захва-
лио на подршци компанијама са којима фа-
култет сарађује и навео да су уочили проблем 
да младим фармацеутским инжењерима не-
достају примењена знања и боље познавање 
савремених технологија производње.

„Пројекат сарадње са ‚Хемофармом‘ је 
резултирао допуном десет предмета и уна-
пређењем наставног програма на смеру 
Фармацеутско инжењерство. Трудимо се 
да будемо јаки и препознатљиви, како би 
најбоље задржали овде“, рекао је Ускоковић.

Координатор пројекта сарадње ТМФ-а 
и „Хемофарма“ и заменик декана Ђорђе Ја-
наћковић је казао да та сарадња траје 30 го-
дина, а да се у протекле две године појачала. 
Он је додао и да ТМФ није само образовна ин-
ституција, те да се налази на другом месту 
по доприносу укупном успеху Београдског 
универзитета на Шангајској листи.

Генерални директор „Хемофарма“ Ро-
налд Зелигер је оценио да је та компанија у 
Србији затекла образовање и кадрове који не 
одговарају тржишту рада, те су предузели и 
покренули више иницијатива.

„Чисте собе су најопипљивији пример 
сарадње, а оваква врста улагања је за нас и 
обавеза. Потребно нам је много нових радни-
ка, инжењера. Наша је обавеза да знање пре-
несемо студентима“, рекао је Зелигер и додао 
да се радује будућим пројектима и сарадњи.

Сарадња привреде и образовања

Сарадња образовних институција и послодаваца представља неопходан модел за 
оспособљавање радне снаге за савремено тржиште рада, оцењено је на свечаности 
поводом отварања „чисте собе“ на Технолошко-металуршком факултету у Београду

САВРЕМЕНО УЧЕЊЕ

Извор: Бета



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

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

1389
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              16
Медицина                                         18
Култура и информисање         23
Индустрија и грађевинарство              23
Пољопривреда                                         26
Саобраћај и везе                                       26
Наука и образовање                          27
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                 Администрација и управа

БЕОГРА Д

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за пријем лица у својству цивилних лица на 

служби у Војсци Србије 
у радни однос на неодређено време ради 

попуне формацијских места у 

I Ваздухопловном заводу „Мома Станојловић“ - 
Батајница, Ратно ваздухопловство и противвазду-
хопловна одбрана

Формацијска места која се попуњавају: 

1. Начелник одсека, С2С
1 извршилац

2. Самостални програмер, С2С 
2 извршиоца

3. Начелник групе, С2С
1 извршилац

4. Референт за набавке, С2С
1 извршилац 

5. Контролор квалитета, С2С
1 извршилац

6. Начелник одељења, С2С
1 извршилац

7. Метролог, С2С
1 извршилац

8. Водећи технолог, С2С
1 извршилац

9. Пословођа, С2С
1 извршилац

10. Начелник погона, С2С
1 извршилац

11. Начелник погона, С2С
1 извршилац

12. Технолог, С1С
1 извршилац

13. Референт за планирање материјала, 
С1С

1 извршилац

14. Возач аутобуса, ВКВ
1 извршилац

15. Руковалац парних котлова, ВКВ
1 извршилац

16. Контролор ремонта, ВКВ
1 извршилац

17. Контролор ремонта, ВКВ
1 извршилац

18. Контролор ремонта, ВКВ
1 извршилац

19. Авио-механичар, ВКВ
1 извршилац

20. Металостругар, ВКВ
1 извршилац

21. Авио-механичар, ВКВ
1 извршилац

22. Авио-механичар, ВКВ
1 извршилац

23. Електромеханичар, ВКВ
1 извршилац

24. Механичар за радарско-рачунарска 
средства, ВКВ

1 извршилац

25. Механичар за возила точкаше, ВКВ
2 извршиоца

26. Ауто-лимар, ВКВ
1 извршилац

27. Металофарбар, ВКВ
2 извршиоца

28. Прецизни механичар, ВКВ
1 извршилац

29. Деловођа-оператер, ССС
1 извршилац

30. Чувар, ССС
1 извршилац

31. Противпожарац, ССС
1 извршилац

32. Руковалац ТМС и РР, ССС
1 извршилац

33. Електромеханичар, ССС
1 извршилац

34. Техничар, ССС
1 извршилац

35. Техничар, ССС
1 извршилац

36. Технички сарадник, ССС
1 извршилац

37. Референт за планирање материјала, 
ССС

1 извршилац

38. Техничар, ССС
2 извршиоца

39. Техничар, ССС
2 извршиоца

40. Техничар, ССС
1 извршилац

41. Техничар, ССС
1 извршилац

42. Техничар, ССС
2 извршиоца

43. Техничар, ССС
1 извршилац

44. Авио-радарски техничар, ССС
1 извршилац

45. Авио-лимар, ССС
1 извршилац

46. Техничар, ССС
2 извршиоца

47. Техничар, ССС
1 извршилац

48. Техничар, ССС
1 извршилац

49. Авио-радарски техничар, ССС
1 извршилац

50. Текстилни техничар, ССС
1 извршилац

51. Техничар, ССС
1 извршилац

52. Механичар за ТТ уређаје и системе, 
ССС

1 извршилац

53. Механичар за возила точкаше, ССС
1 извршилац

54. Механичар за возила точкаше, ССС
1 извршилац

55. Референт за материјале, ССС
1 извршилац

56. Техничар за аутоматику, ССС
2 извршиоца

57. Техничар за аутоматику, ССС
1 извршилац

58. Техничар за термичку обраду 
материјала, ССС

1 извршилац

59. Вулканизер, ССС
1 извршилац

60. Вулканизер - завршна обрада 
гумено-заптивног материјала, ССС

1 извршилац

61. Вулканизер, ССС
3 извршиоца

62. Грађевински бравар, КВ
1 извршилац

63. Лимар, КВ
1 извршилац

64. Металофарбар-пескирац, КВ
1 извршилац

65. Помоћни радник, НКВ
1 извршилац

Општи услови: да су кандидати пунолетни држављани 
Републике Србије; да су здравствено способни за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије; да имају одгова-
рајућу стручну спрему за радно место за које конкуришу; 
да им раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа; да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање шест (6) месеци; да 
су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи 
за пријем на радна места на која конкуришу.

ПОСЕБНИ УСЛОВИ

Радно место на редном броју 1: завршене студије орга-
низационих наука, поседовање стручног назива дипломи-
рани инжењер организационих наука или специјалиста 
струковни инжењер организационих наука (240 ЕСПБ), 
познавање рада на рачунару, познавање једног страног 
језика (предност енглески и руски).

Радно место на редном броју 2: завршене студије орга-
низационих или рачунарских наука или електротехничког 
и рачунарског инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, 
специјалиста струковни инжењер електротехнике и рачу-
нарства (240 ЕСПБ), дипломирани информатичар, специја-
листа струковни информатичар (240 ЕСПБ), дипломирани 
инжењер организационих наука или специјалиста струков-
ни инжењер oрганизационих наука (240 ЕСПБ), смерови 
студија: информациони системи, математика и рачунар-
ство, познавање једног страног језика (предност енглески 
и руски).

Радно место на редном броју 3: завршене студије 
машинског инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер машинства или специјалиста 
струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање јед-
ног страног језика (предност енглески и руски), познавање 
рада на рачунару.

Радно место на редном броју 4: завршене студије еко-
номских наука, поседовање стручног назива дипломирани 
економиста или специјалиста струковни економиста (240 
ЕСПБ), положен стручни испит за службеника за јавне 
набавке, познавање једног страног језика, познавање рада 
на рачунару. 

Администрација и управа 
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Радно место на редном броју 5: завршене студије 
машинског инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер машинства или специјалиста 
струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање јед-
ног страног језика (предност енглески и руски), познавање 
рада на рачунару. 

Радно место на редном броју 6: завршене студије 
машинског инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер машинства или специјалиста 
струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање јед-
ног страног језика (предност енглески и руски), познавање 
рада на рачунару.

Радно место на редном броју 7: завршене студије елек-
тротехничког инжењерства, поседовање стручног назива 
дипломирани инжењер електротехнике или специјалиста 
струковни инжењер електротехнике (240 ЕСПБ), позна-
вање једног страног језика (предност енглески и руски), 
познавање рада на рачунару.

Радно место на редном броју 8: завршене студије 
машинског инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер машинства или специјалиста 
струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), ваздухопловни 
смер, познавање једног страног језика (предност енглески 
и руски), познавање рада на рачунару.

Радно место на редном броју 9: завршене студије 
машинског инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер машинства или специјалиста 
струковни инжењер машинства (240 ЕСПБ), познавање јед-
ног страног језика (предност енглески и руски), познавање 
рада на рачунару.

Радно место на редном броју 10: завршене студије 
технолошког инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер технологије или специјали-
ста струковни инжењер технологије (240 ЕСПБ), област 
хемијско инжењерство, познавање једног страног језика 
(предност енглески и руски), познавање рада на рачунару.

Радно место на редном броју 11: завршене студије 
технолошког инжењерства, поседовање стручног нази-
ва дипломирани инжењер технологије или специјали-
ста струковни инжењер технологије (240 ЕСПБ), област 
хемијско инжењерство, познавање једног страног језика 
(предност енглески и руски), познавање рада на рачунару.

Радно место на редном броју 12: завршене студије 
машинског инжењерства, поседовање стручног назива 
инжењер машинства или струковни инжењер машинства 
(180 ЕСПБ), ваздухопловни смер, познавање једног стра-
ног језика (предност енглески и руски), познавање рада на 
рачунару.

Радно место на редном броју 13: завршене студије 
машинског инжењерства, поседовање стручног назива 
инжењер машинства или струковни инжењер машинства 
(180 ЕСПБ), ваздухопловни смер, познавање једног стра-
ног језика (предност енглески и руски), познавање рада на 
рачунару.

Радно место на редном броју 14: завршена средња 
школа за саобраћајна занимања, поседовање 5. степена 
стручне спреме (ВКВ), односно специјализација, возачка 
дозвола Д категорије.

Радно место на редном броју 15: завршена средња 
школа за машинска занимања, поседовање 5. степена стру-
чне спреме (ВКВ), односно специјализација, положен спе-
цијалистички испит за руковаоца парних котлова са АТК.

Радно место на редном броју 16: завршена средња 
школа за ваздухопловно-техничка занимања, положен спе-
цијалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место на редном броју 17: завршена средња 
школа за занимања мототехничке струке, положен специја-
листички испит за ВКВ ауто-механичара.

Радно место на редном броју 18: завршена средња 
школа за занимања металске струке, положен специјалис-
тички испит за ВКВ за прецизног механичара.

Радно место на редном броју 19: завршена средња 
школа за ваздухопловно-техничка занимања, положен спе-
цијалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место на редном броју 20: завршена средња 
школа за занимања металске струке, положен специјалис-
тички испит за ВКВ металостругара.

Радно место на редном броју 21: завршена средња 
школа за ваздухопловно-техничка занимања, положен спе-
цијалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место на редном броју 22: завршена средња 
школа за ваздухопловно-техничка занимања, положен спе-
цијалистички испит за ВКВ авио-механичара.

Радно место на редном броју 23: завршена средња 
школа за електротехничка занимања, поседовање одгова-
рајућег 5. степена стручне спреме (ВКВ), односно специја-
лизација.

Радно место на редном броју 24: завршена средња 
школа за електротехничка занимања, положен специјалис-
тички испит за ВКВ електромеханичара.

Радно место на редном броју 25: завршена средња 
школа за занимања мототехничка струке, положен специја-
листички испит за ВКВ ауто-механичара.

Радно место на редном броју 26: завршена средња 
школа за занимања металске струке, образовни профил 
ауто-лимар, поседовање одговарајућег 5. степена стручне 
спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место на редном броју 27: завршена средња 
школа за занимања металске струке, образовни профил 
металофарбар, поседовање одговарајућег 5. степена стру-
чне спреме (ВКВ), односно специјализација.

Радно место на редном броју 28: завршена средња 
школа за занимања металске струке, положен специјалис-
тички испит за ВКВ за прецизног механичара.

Радно место на редном броју 29: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
биротехничар или правни техничар или пословни админи-
стратор; да поседује ECDL сертификат.

Радно место на редном броју 30: завршена средња 
школа у трајању од четири године.

Радно место на редном броју 31: завршена средња 
школа у трајању од четири године, положен стручи испит 
за раднике који раде на пословима заштите од пожара.

Радно место на редном броју 32: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
електротехничар.

Радно место на редном броју 33: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
електротехничар.

Радно место на редном броју 34: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
хемијско-технолошки техничар.

Радно место на редном броју 35: завршена средња 
школа за занимања металске струке, образовни профил: 
прецизни механичар.

Радно место на редном броју 36: завршена средња 
школа у трајању од четири године, за ваздухопловно-тех-
ничка занимања.

Радно место на редном броју 37: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
електротехничар радио и видео технике, авио-техничар за 
електронску опрему или мехатроничар за радарске систе-
ме.

Радно место на редном броју 38: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место на редном броју 39: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место на редном броју 40: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место на редном броју 41: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
машински техничар.

Радно место на редном броју 42: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место на редном броју 43: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-техничар за електронску опрему ваздухоплова. 

Радно место на редном броју 44: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
електротехничар радио и видео технике, авио-техничар за 
електронску опрему или мехатроничар за радарске систе-
ме.

Радно место на редном броју 45: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-лимар.

Радно место на редном броју 46: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место на редном броју 47: завршена средња 
школа у трајању од четири године, за ваздухопловно-тех-
ничка занимања.

Радно место на редном броју 48: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
машински техничар.

Радно место на редном броју 49: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
електротехничар радио и видео технике, авио-техничар за 
електронску опрему или мехатроничар за радарске систе-
ме.
Радно место на редном броју 50: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
текстилни техничар.

Радно место на редном броју 51: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
авио-техничар за ваздухоплове и моторе.

Радно место на редном броју 52: завршена средња 
школа у трајању од четири године, образовни профил 
електротехничар комуникација.

Радно место на редном броју 53: завршена средња 
школа у трајању од четири године мототехничке струке, 
образовни профил ауто-механичар.

Радно место на редном броју 54: завршена средња 
школа у трајању од четири године мототехничке струке, 
образовни профил ауто-механичар.

Радно место на редном броју 55: завршена средња 
школа у трајању од четири године машинске струке, обра-
зовни профил машински техничар.

Радно место на редном броју 56: завршена средња 
школа у трајању од четири године машинске струке, обра-
зовни профил машински техничар.

Радно место на редном броју 57: завршена средња 
школа у трајању од четири године машинске струке, обра-
зовни профил машински техничар.

Радно место на редном броју 58: завршена средња 
школа у трајању од четири године машинске струке, обра-
зовни профил машински техничар.
Радно место на редном броју 59: завршена средња 
школа у трајању од четири године хемијске струке, обра-
зовни профил вулканизер.

Радно место на редном броју 60: завршена средња 
школа у трајању од четири године хемијске струке, обра-
зовни профил вулканизер.
Радно место на редном броју 61: завршена средња 
школа у трајању од четири године хемијске струке, обра-
зовни профил вулканизер.

Радно место на редном броју 62: завршена средња 
школа у трајању од три године, образовни профил: грађе-
вински бравар.
Радно место на редном броју 63: завршена средња 
школа у трајању од три године, образовни профил: лимар.

Радно место на редном броју 64: завршена средња 
школа у трајању од три године, образовни профил: мета-
лофарбар.

Радно место на редном броју 65: завршена основна 
школа.

Администрација и управа  
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II ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА ФОРМАЦИЈСКА МЕСТА

Изборни поступак 
У изборном поступку биће примењени Критеријуми пропи-
сани Одлуком о утврђивању мера за спровођење страте-
гије каријерног вођења и саветовања у Републици Србији 
у Министарству одбране и Војсци Србије, а који обухватају:
• просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од 
укупног броја бодова),
• психолошка процена кандидата (40% од укупног броја 
бодова),
• разговор са кандидатом (20% од укупног броја бодова),
• медицинско-здравствена процена и
• безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Кандидати чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви докази и који испуњавају све услове за запослење на 
формацијским местима за која конкуришу биће упућени 
на процену психолошких капацитета у надлежне војноз-
дравствене установе. Наведена процена врши се помоћу 
стандардизованих тестова. О датуму, времену и месту 
обављања процене психолошких капацитета и разговора, 
кандидати ће бити обавештени писаним путем или путем 
електронске поште на имејл-адресу наведену у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени или 
који се не одазову позиву да учествују у овој фази изборног 
поступка, губе право на даље учешће у изборном поступ-
ку. Са кандидатима који задовоље психолошку процену, 
конкурсна комисија обавиће разговор, који ће се бодова-
ти са 20% од укупног броја бодова, у складу са Одлуком 
о утврђивању мера за спровођење стратегије каријерног 
вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству 
одбране и Војсци Србије. За кандидате који уђу у најужи 
избор, уз њихову писану сагласност биће извршена безбед-
носна провера у складу са Правилником о безбедносним 
проверама лица које обавља Војнобезбедносна агенција. 
Изабрани кандидати пре пријема у радни однос доставиће 
лекарско уверење о општој здравственој способности за 
рад на формацијском месту на које су конкурисали.

III Место рада: Батајница.

IV Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 15 
(петнаест) дана и почиње да тече наредног дана од дана 
када је јавни конкурс оглашен у магазину „Одбрана“ (оглас 
је објављен 15.10.2018. и важи до 30.10.2018). 

V Лица задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: потпуковник мр Звонимир Левић, дипл.инж., 
телефон: 011/3716-012.

VI Адреса на коју се подноси пријава за јавни кон-
курс: Поштом препоручено на адресу: ВЗ „Мома Станојло-
вић“ - Батајница, Пуковника Миленка Павловића 160, 
11273 Батајница, са назнаком: „За јавни конкурс“. 

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контакт телефон, мејл-адреса, редни 
број формацијског места на које се конкурише, кандидати 
поред кратке биографије прилажу и следеће:

За формацијскa местa под редним бројем 1 до 
13 - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, односно стечено прописано 
звање; уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови обра-
зац - не старије од шест месеци); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о познавању рада на рачунару; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о познавању страног 
језика; оригинал или оверене фотокопије исправа којима 
се доказује радно искуство (решења, потврде послодавца 
и други акти из којих се види на којим пословима и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство); уверење 
надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осуђи-
ван казном затвора у трајању од најмање 6 месеци; уве-
рење надлежног органа у којем је кандидат био на служби 
да му радни однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

За формацијска места под редним бројем 14 до 
28 - оригинал или оверену фотокопију дипломе којом се 
потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено про-
писано звање; оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства за сваки завршен разред средње школе; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од 
шест месеци); оригинал или оверене фотокопије исправа 
којима се доказује радно искуство (решења, потврде посло-

давца и други акти из којих се види на којим пословима и 
у ком временском периоду је стечено радно искуство); уве-
рење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривич-
но осуђиван казном затвора у трајању од најмање 6 месе-
ци; уверење надлежног органа у којем је кандидат био на 
служби да му радни однос у државном органу није престао 
због повреде дужности из радног односа.

За формацијска места под редним бројем 29 до 
64 - оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује захтевана стручна спрема, односно стечено про-
писано звање; оригинал или оверену фотокопију сведочан-
ства за сваки завршен разред средње школе; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од 
шест месеци); оригинал или оверене фотокопије исправа 
којима се доказује радно искуство (решења, потврде посло-
давца и други акти из којих се види на којим пословима 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство); 
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кри-
вично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест 
(6) месеци; уверење надлежног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

За формацијско место под редним бројем 29 - 
потребно је доставити и оригинал или оверену фотокопију 
сертификата ECDL, а за формацијско место под редним 
бројем 31 - оригинал или оверену фотокопију доказа о 
положеном стручном испиту за послове заштите од пожа-
ра.

За формацијско место под редним бројем 65 - ориги-
нал или оверена фотокопија сведочанства основне школе 
којом се потврђује захтевана стручна спрема; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (ако није нови образац - не старије од 
шест месеци); оригинал или оверене фотокопије исправа 
којима се доказује радно искуство (решења, потврде посло-
давца и други акти из којих се види на којим пословима 
и у ком временском периоду је стечено радно искуство); 
уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кри-
вично осуђиван казном затвора у трајању од најмање шест 
(6) месеци; уверење надлежног органа у којем је кандидат 
био на служби да му радни однос у државном органу није 
престао због повреде дужности из радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији, која 
је оверена у општини, суду или од стране јавног бележ-
ника.

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

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије, при 
избору за пријем у службу у својству цивилног лица на 
служби у Војсци Србије додатно се вреднује чињеница да 
је кандидат супружник, односно члан породице погинулог 
професионалног припадника Војске Србије, погинулог или 
умрлог од последица повреда задобијених у вршењу служ-
бе у Војсци Србије, дете палог борца, супружник професио-
налног припадника Војске Србије премештеног из једног у 
друго место службовања и супружник односно члан поро-
дице професионалног војног лица. Након реализације свих 
активности у селекцији, а пре формирања листе за избор, 
кандидатима који испуњавају услове члана 125 Закона о 
Војсци Србије, укупно остварен број бодова увећава се за 
5%.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности: да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-

дат учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети у ВЗ 
„Мома Станојловић“ - Батајница. Потписану изјаву је неоп-
ходно доставити уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из МУП-а да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месeци; 
уверење државног органа у којем је кандидат био на служ-
би да му радни однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских места 
подносне појединачне пријаве за свако формацијско место 
на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбране и Војс-
ци Србије, а које се пријављује на јавни конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању на радно место, 
односно на формацијско место у органу у којем ради или 
решење да је нераспоређен.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА БОРБУ
ПРОТИВ ДРОГА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 
и 94/17), члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-9017/2018 од 26. 
септембра 2018. године, Канцеларија за борбу против дро-
га оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У КАНЦЕЛАРИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ ДРОГА

I Орган у коме се радно место попуњава: Канцеларија 
за борбу против дрога, Београд, Булевар Михајла Пупина 2

II Раднa местa којa се попуњавају:

1. Радно место за за праћење 
активности и анализу мера у борби 
против дрога, у звању самостални 

саветник
под редним бројем 3 у Правилнику о 
изменама и допунама Правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Канцеларији за борбу против 

дрога
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
пет година радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада 
на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државним службеницима, Националне стратегије за бор-
бу против дрога, Уредбе о оснивању Канцеларије за борбу 
против дрога и делокруга Канцеларије - провераваће се 
усменим путем (разговор); знање енглеског језика - усме-
но; знање рада на рачунару (MS Office) - провераваће се 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације и 
мотивација за рад - усмено.

Администрација и управа 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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2. Радно место за подршку пословима 
координације и организације борбе 

против дрога, у звању саветник
под редним бројем 5 у Правилнику о 

унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Канцеларија за борбу против 

дрога
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо образо-
вање из научне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање 
три године радног искуства у струци, положен државни 
стручни испит, знање енглеског језика и познавање рада 
на рачунару (MS Office).

Стручне оспособљености, знањa и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање Закона 
о државним службеницима, Националне стратегије за бор-
бу против дрога, Уредбе о оснивању Канцеларије за борбу 
против дрога и делокруга Канцеларије - провераваће се 
усменим путем (разговор); знање енглеског језика - усме-
но; знање рада на рачунару (MS Office) - провераваће се 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације и 
мотивација за рад - усмено.

III Место рада: Београд, Булевар Михајла Пупина 2

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Канцеларијa за 
борбу против дрога, Београд, Булевар Михајла Пупина 2, са 
назнаком „За јавни конкурс”.
 
V Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Радивоје Поповић, тел. 011/3113-492, моб. 064/8455-
592.  

VI Услови за рад на радним местима: 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 у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:

За радно место под редним бројем 3: потписана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће орган то учинити уместо ње; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; 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 временском периоду је стечено 
радно искуство).

За радно место под редним бројем 5: потписана 
пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству; изјава у којој се странка опредељује да ли 
ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће орган то учинити уместо ње; 
оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима; 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 временском периоду је стечено 
радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 

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

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

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Cа кандидатима чије пријаве буду благовре-
мене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним рад-
ним местима, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина које се вреднују у изборном поступку обавиће 
се почев од 5. новембра 2018. године, са почетком у 9.00 
часова, у просторијама Канцеларије за борбу против дрога, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени  телефон-
ским путем, на бројеве телефона које су навели у својим 
пријавама.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбаче-
не закључком Конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на огласној табли и интернет пре-
зентацији Канцеларије за борбу против дрога: www.kzbpd.
gov.rs, на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу еУправе, на интер-
нет презентацији и у периодичном издању огласа Нацио-
налне 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.

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 чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе 
личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев 
за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 
103 став 3). Наведене доказе кандидат може да достави уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности - да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће то 
кандидат учинити сам. Наведену изјаву могуће је преузе-
ти на интернет презентацији Канцеларије за борбу против 
дрога, Службе за управљање кадровима, портала еУправе 
и Националне службе за запошљавање. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз напред наведене доказе као би 
орган могао даље да поступа.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Београд, Немањина 22-26

На основу члана 54, 55 и 61 став 1 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05 - 
исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17), члана 17 став 3, члана 19 став 2, чла-
на 20 став 1 и 2 и члана 21 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09), Правилника о саставу конкурсне комисије, 
стручној оспособљености, знањима и вештинама које се 
оцењују у изборном поступку, начину њихове провере и 
мерилима за избор на радна места у Државном правобра-
нилаштву ДП-443/16 од 25. априла 2016. године, Закључка 
комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-8466/2017 од 29. септембра 2017. године 
и Закључка комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-8976/2018 од 26. септембра 
2018. године, Државно правобранилаштво оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА У
ДРЖАВНОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

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

II Радна места која се попуњавају:

1. 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 послове; 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 угово-
ра и споразума са другим органима, правним и физичким 
лицима које Државно правобранилаштво закључује из 
делокруга Секретаријата; проверава и прати усклађеност 
спровођења поступака јавних набавки са законским про-
писима из ове области; врши контролу реализације уго-
вора након спроведеног поступка јавне набавке; врши 
истраживање тржишта и анализу прикупљених података; 
израђује извештаје о реализацији уговора о јавним набав-
кама; израђује извештаје о спроведеним поступцима јав-
них набавки; води евиденције о поступцима јавних набав-
ки; израђује и доставља извештаје надлежним органима, 
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 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 чети-
ри године или специјалистичким студијама 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.) - про-
вераваће се усменим путем; вештина комуникације, анали-
тичког резоновања и логичког закључивања - провераваће 
се усменим путем; познавање рада на рачунару - провера-
ваће се увидом у писани доказ о завршеној обуци за рад 
на рачунару или практичним радом на рачунару (када кан-
дидат не приложи писани доказ о завршеној обуци за рад 
на рачунару).

2. Радно место шеф писарнице, звање 
референт

1 извршилац

Опис послова радног места: организује и руководи 
радом писарнице Правобранилаштва; пружа стручна упут-
ства, координира и надзире рад државних службеника и 

Администрација и управа

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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намештеника у писарници; стара се о примени Правилни-
ка о управи и других прописа и упутстава о раду писарни-
це; израђује извештаје и информације о раду писарнице; 
израђује статистичке извештаје о кретању предмета пра-
вобранилаштва; обавља и друге послове по налогу право-
браниоца и секретара. 

Услови за рад на радном месту: средња стручна спре-
ма друштвеног, природног или техничког смера, IV степен, 
најмање две године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту (Закон о правобранилаштву и Правилник о 
управи у Државном правобранилаштву, Уредба о канце-
ларијском пословању органа државне управе, Упутство о 
канцеларијском пословању органа државне управе) - про-
вераваће се усменим путем; вештина комуникације, анали-
тичког резоновања и логичког закључивања - провераваће 
се усменим путем; познавање рада на рачунару - провера-
ваће се увидом у писани доказ о завршеној обуци за рад 
на рачунару или практичним радом на рачунару (када кан-
дидат не приложи писани доказ о завршеној обуци за рад 
на рачунару).

3. Радно место заменик шефа 
писарнице, звање референт

1 извршилац

Опис послова радног места: помаже шефу писарнице 
у раду, организацији и руковођењу радом Писарнице; пру-
жа стручна упутства, координира и надзире рад државних 
службеника и намештеника у писарници; стара се о при-
мени Правилника о управи и других прописа и упутстава 
о раду писарнице; израђује извештаје и информације о 
раду писарнице; израђује статистичке извештаје о кретању 
предмета правобранилаштва; обавља и друге послове по 
налогу правобраниоца, секретара и шефа писарнице. 

Услови за рад на радном месту: средња стручна спре-
ма друштвеног, природног или техничког смера, IV степен, 
најмање две године радног искуства у струци, положен 
државни стручни испит и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
из области делокруга рада органа и из области рада на 
радном месту (Закон о правобранилаштву и Правилник о 
управи у Државном правобранилаштву, Уредба о канце-
ларијском пословању органа државне управе, Упутство о 
канцеларијском пословању органа државне управе) - про-
вераваће се усменим путем; вештина комуникације, анали-
тичког резоновања и логичког закључивања - провераваће 
се усменим путем; познавање рада на рачунару - провера-
ваће се увидом у писани доказ о завршеној обуци за рад 
на рачунару или практичним радом на рачунару (када кан-
дидат не приложи писани доказ о завршеној обуци за рад 
на рачунару).

III Место рада и трајање радног односа: Место рада 
је Београд, Немањина 22-26. На свим оглашеним радним 
местима радни однос се заснива на неодређено време.

IV Општи услови за запослење на свим радним мес-
тима: држављанство Републике Србије, да је учесник кон-
курса 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 шест месеци.

V Рок за подношење пријава на јавни конкурс: Рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана оглашавања јавног конкурса 
у периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

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 конкурс:
- потписана писана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству, са назначеним радним мес-
том на које се конкурише;
- изјава у којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-

бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо њега;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма или правосудном испиту - за радно место под редним 
бројем 1;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима - 
за радна места под редним бројем 2 и 3;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за службеника за јавне набавке - за радно место под 
редним бројем 1;
- оригинал или оверена фотокопија сертификата или дру-
гог доказа о познавању рада на рачунару;
- 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 струч-
ном спремом и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство).

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 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 судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама - као поверени 
посао задржавају надлежност за оверавање потписа, руко-
писа и преписа и после 1. марта 2017. године, а до имено-
вања јавних бележника). Као доказ могу се приложити и 
фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним  судовима односно општинским упра-
вама.

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 стручном 
испиту за рад у државним органима и сертификат о поло-
женом испиту за службеника за јавне набавке.

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то канди-
дат 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, раузмљиве, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, 
провера стручних оспособљености, знања и вештина која 
се вреднују у изборном поступку, почеће од 5. новембра 
2018. године, са почетком у 10.00 часова, у просторијама 
Државног правобранилаштва, у седишту органа, у Београ-
ду, Немањина 22-26, о чему ће учесници конкурса бити 
појединачно обавештени на бројеве телефона или адресе 
електорнске поште које су навели у својим пријавама.

Напомене: Сагласно члану 64 Закона о државним служ-
беницима, кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 
месеци. Кандидат без положеног државног стручног испита 
за рад у државним органима прима се на рад под условом 
да тај испит положи до окончања пробног рада. Уверење о 
положеном правосудном испиту замењује уверење о поло-

женом државном стручном испиту (за радно место под ред-
ним бројем 1).

Уколико се спроводи провера познавања рада на рачунару 
практичним радом на рачунару, она подразумева реализа-
цију 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 проверу познавања рада 
на рачунару, спроводи се провера других стручних оспо-
собљености, знања и вештина наведених у тексту огласа 
јавног конкурса, сагласно члану 6 став 2 Правилника о сас-
таву конкурсне комисије, стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама које се оцењују у изборном поступку, начи-
ну њихове провере и мерилима за избор на радна места 
у Државном правобранилаштву Дп-443/16 од 25. априла 
2016. године.

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или овереној фотокопији код надлеж-
ног 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-страни-
ци и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом 
огласу који су употребљени у мушком роду, односе се без 
дискриминације и на особе женског пола.

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЈАВНЕ ПОЛИТИКЕ

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) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Републич-
ки секретаријат за јавне политике, Влајковићева 10, Бео-
град

II Раднo местo које се попуњава:

1. Радно место за праћење ефеката 
јавних политика на привредну 

структуру и регионални развој - звање 
самостални саветник

Одељење за економске анализе, Сектор за 
развој и унапређење јавних политика

1 извршилац
Опис послова: Прати економске токове и показатеље као 
основ за утврђивање садржаја јавних политика из области, 
унапређења привредне структуре и регионалног развоја, 
израђује извештаје и предлаже мере унапређења; прати 
ефекте монетарне и фискалне политике и њихову повеза-
ност са јавним политикама из области унапређења привред-
не структуре и регионалног развоја и израђује извештаје; 
учествује у припреми иницијатива за унапређење проце-
дура за израду стратешких докумената којима се утврђују 
јавне политике из области унапређења привредне структу-
ре и регионалног развоја; припрема компаративне економ-
ске анализе из области унапређења привредне структуре 
и регионалног развоја са земљама региона и ЕУ; припре-
ма прилоге за израду кварталних и годишњег билтена о 
конкурентности (Competitiveness monitor); oбавља послове 
развијања стандарда за спровођење процеса стратешког 
планирања из области унапређења привредне структуре 
и регионалног развоја; учествује у извештавању органа 
државне управе о резултатима анализа ефеката из области 
унапређења привредне структуре и регионалног развоја; 
припрема електронске презентације, израђује информа-
ције и извештаје из делокруга Одељења; обавља и друге 
послове по налогу начелника Одељења.

Администрација и управа 
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Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 
пет година радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит; познавање енглеског језика; познавање 
рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о планском систему, Закона о државној управи, Закона о 
Влади и Пословника Владе, Програма економских реформи 
- писмено и усмено; вештине комуникације и мотивације 
за рад - усмено.

III Место рада: Влајковићева 10, Београд.

IV Општи услови које сваки кандидат мора да испу-
ни: држављанство Републике Србије, да учеснику на кон-
курсу раније није престајао радни однос у државним орга-
нима због теже повреде радне дужности из радног односа и 
да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс:
1. пријава на конкурс са контакт адресом и бројем теле-
фона;
2. биографија са наводима о досадашњем радном искуству;
3. оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству;
4. оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених;
5. оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема;
6. оригинал или оверена фотокопија доказа о најмање пет 
година радног искуства у струци (потврде, решења и дру-
ги акти из којих се може утврдити на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци);
7. оригинал или оверена фотокопија уверења о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима, 
односно правосудном испиту; (лица са положеним право-
судним испитом уместо уверења о положеном стручном 
испиту за рад у државним органима достављају оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном правосуд-
ном испиту;
8. оригинал или оверена копија доказа о познавању енглес-
ког језика (сертификати, дипломе, потврде о положеном 
испиту на студијама, потврде о завршеној обуци);
9. оригинал или оверена копија доказа о познавању рада 
на рачунару (сертификати, дипломе, потврде о положеном 
испиту на студијама, потврде о завршеној обуци).

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број: 18/16), између осталог, прописано је да су органи 
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс, 
а о којем се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених и уверење 
о положеном државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Учесник конкурса може да се изјасни о томе да орган по 
службеној дужности прибави доказ о положеном стручном 
испиту за рад у државним органима од надлежног минис-
тарства или да ће сам прибавити наведени доказ у пропи-
саном року.

Уколико се учесник конкурса определи да орган прибави 
по службеној дужности наведени доказ, дужан је да се 

писмено изјасни о давању сагласности за коришћење лич-
них података у сврху прикупљања података о наведеном 
доказу и да уз пријаву на јавни конкурс достави и изјаву о 
томе (пример изјаве I).

Уколико се учесник конкурса определи да ће сам прибави-
ти наведени доказ, дужан је да се писмено о томе изјасни и 
да уз пријаву на јавни конкурс достави и изјаву о томе (при-
мер изјаве II). Примери изјава се налазе на веб-страници 
Службе за управљање кадровима.

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.

VI Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: Рок 
за подношење пријава на јавни конкурс је 8 дана и почиње 
да тече наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

VII Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Mарија Митровић, тел. 011/3346-436.

VIII Aдреса на коју се подноси пријава на конкурс: 
Републички секретаријат за јавне политике, Немањина 
22-26, Београд, са назнаком: „За јавни конкурс“.
IX Трајање радног односа: Радни однос се заснива 
на неодређено време . Кандидати који први пут засни-
вају радни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од шест месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада.

X Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, назначене вештине 
и знања биће провераване у просторијама Републичког 
секретаријата за јавне политике, Београд, Влајковићева 
10, почев од 05.11.2018. године. O тачном термину провере 
знања и вештина, кандидати ће бити обавештени телефон-
ским путем или електронском поштом.
Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној 
код јавног бележника, односно у општини или у суду, биће 
одбачене.
Овај оглас објављен је на интернет презентацији Репу-
бличког секретаријата за јавне политике и интернет пре-
зантацији Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и пери-
одичном издању огласа Националне службе за запошља-
вање.

КИКИНДА

ОПШТИНА СЕНТА
ОПШТИНСКА УПРАВА

Начелник Општинске управе Сента

На основу чл. 4 и 94 Закона о запосленима у аутономним 
покрајинама и јединицама локалне самоуоправе („Сл. глас-
ник РС“, бр. 21/2016) и чл. 12 и 13 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у 
аутономним покрајинама и јединицама локалне самоупра-
ве („Сл. гласник РС“, бр. 95/2016), Општина Сента, Општин-
ска управа општине Сента оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: Општин-
ска управа општине Сента, Сента, Главни трг 1

II РАДНА МЕСТА КОЈЕ СЕ ПОПУЊАВАЈУ

Назив радног места, организационе јединице у којој је рад-
но место систематизовано и број извршилаца: 

1. Послови наплате локалних јавних 
прихода - саветник

Одељење за буџет и финансије, Одсек за 
локалну пореску администрацију

1 извршилац

Опис послова: даје изјашњења у вези примене порес-
ких прописа и обавештења странкама из свог делокруга, 
издаје уверења и потврде о чињеницама о којима одсек 
води службену евиденцију, припрема нацрт решења по 
захтевима за повраћај и прекњижавање средстава, води 
поступак по захтевима за одлагање плаћања локалних 
јавних прихода, на основу извештаја о дужницима локал-
них јавних прихода припрема опомене које се доносе пре 
почетка принудне наплате, спроводи поступак принудне 
наплате локалних јавних прихода у складу са законом, при-
према решења и води евиденцију о току достављања, при-
према годишњи план принудне наплате по врстама јавних 
прихода, редовно саставља извештај о ефикасности напла-
те обавезе принудним путем, води првостепени управни 
поступак по жалбама пореских обвезника, изјављеним 
против управних аката донетих у пореском поступку, стара 
се о наплати административних такси из свог делокруга, 
покреће пореско-прекршајни поступак, доставља извештај 
са доказима Пореској полицији у случају сумње да је извр-
шено пореско кривично дело, учествује у изради пореског 
завршног рачуна, учествовање у планирању буџетских 
средстава у вези рада одсека, учествује у изради нацрта 
плана јавних набавки за потребе одсека, врши послове 
одлагања докумената у регистраторе, обавља послове 
архивирања предмета, саставља годишњи извештај о свом 
раду, који извештај доставља начелнику одељења и начел-
нику Општинске управе, обавља и друге послове по налогу 
начелника одељења и начелника Општинске управе. 

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ

Општи услови: стечено високо образовање из научне 
области економије на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, мастер струковним студијама, специјалистич-
ким 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 завршен 
приправнички стаж.

Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и 
познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у 
службеној употреби у општини.

2. Материјално-финансијско 
књиговодство основних средстава - 

виши референт
Одељење за буџет и финансије, Одсек за 

буџет и финансије
1 извршилац

Опис послова: обавља формалну, суштинску и рачун-
ску контролу исправности примљених књиговодствених 
докумената, саставља књижне налоге, обавља послове 
издавања фактура, води посебне помоћне евиденције, као 
и евиденције извештаја буџетских корисника, врши усаг-
лашавање стања основних средстава, ситног инвентара, 
потраживања и обавеза са извештајем комисије за попис, 
води помоћну књигу основних средстава, води помоћну 
књигу залиха, учествује у изради Одлуке о буџету општине, 
врши електронску исплату на основу склопљених уговора 
о закупу друштвених и солидарних станова, обрачунава и 
књижи закупнину и доставља фактуре закупцима стано-
ва, уважавањем промену коефицијента за израчунавања 
месечне обавезе, израчунава и припрема финансијску 
документацију у вези друштвених и солидарних станова, 
саставља месечни извештај и табелу закупаца друштве-
них и солидарних станова о задужењима и месечним упла-
тама у месецу и исту истог дана доставља руководиоцу 
одсека и начелнику Општинске управе Сента, на основу 
склопљених уговора о откупу друштвених и солидарних 
станова, месечно обрачунава обавезу и доставља факту-
ре станарима, уз редовну ревалоризацију отплатних рата 
за станове, припремање образаца за отварање и затва-
рање трезорског наменског рачуна за директног, инди-
ректног и осталим корисницима јавних средстава, вођење 
евиденције о подрачунима корисницима јавних средстава 
општине Сента, одговара за тачност исправност и закони-
тост финансијских картица, саставља месечни извештај о 
свом раду, који доставља руководиоцу одсека, начелнику 
одељења и начелнику Општинске управе, замењује запос-
леног на пословима књиговодства и финансијских фондо-
ва и запосленог на пословима везани за буџет и трезор и 
помаже им у случају изненадно повећаног обима послова, 
преводи у писаној форми материјале за потребе органа 
општине Сента са српског на мађарски и са мађарског на 
српски језик, преводи у писаној форми материјале за пот-
ребе Општинске управе са српског на мађарски и са мађар-
ског на српски језик, преводи у писаној форми све приказе 
на званичној веб-презентацији општине Сента, преводи 

Администрација и управа 
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и писаној форми на мађарски језик пројекте за добијање 
грантова, покренутих од стране Општинске управе, врши 
лекторисање текстова на српском и на мађарском језику, 
у свом свакодневном раду користи софтверски програм за 
основних средстава „Центрир,“ „Јусофт“ и „Nordsoft“ ради 
креирања електронске базе докумената Општинске управе 
општине Сента, обавља и друге послове по налогу руково-
диоца одсека, начелника одељења или начелника Општин-
ске управе.

УСЛОВИ ЗА РАД НА РАДНОМ МЕСТУ 

Општи услови: стечено средње образовање у четворо-
годишњем трајању, положен државни стручни испит и нај-
мање пет година радног искуства у струци.

Посебни услови: оспособљеност за рад на рачунару и 
познавање (српског и мађарског) језика и писма који су у 
службеној употреби у општини.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: оспособљеност за 
рад на рачунару - усмено и писмено; познавање (српског 
и мађарског) језика и писма који су у службеној употреби у 
општини - усмено.

III Место рада: 24400 Сента, Општина Сента, Општинска 
управа општине Сента, Главни трг 1  

IV Адреса на коју се подноси пријава: Општина Сен-
та, Општинска управа општине Сента, Главни трг 1, 24400 
Сента, са назнаком „За јавни конкурс“ и навођењем радног 
места за које се пријава подноси. 

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Ева Гере, руководилац Одсека за 
општу управу - сарадник, телефон: 024/655-487 e-mail: 
radniodnos@zenta-senta.co.rs 

VI Рок за подношење пријава је 18.10.2018. године.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: пријава са биографијом и наводима о досадашњем 
радном искуству, оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема, оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном стручном испиту за рад 
у државним органима (лице са положеним оправосудним 
испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за 
рад у државним органима достављају оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном правосудном испи-
ту), оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, доказ да није правоснажно осуђи-
вано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци 
и доказ да раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине или једини-
це локалне самоуправе, због теже повреде дужности из 
радног однос. Сви докази прилажу се у оригиналу или у 
фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног 
бележника.

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

IX Место, дан и време када ће се сровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место назначене вештине и знања биће проверава-
не у просторији пословне зграде Општинске управе општи-
не Сента – Андрушко сала, почев од 28.10.2018. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени писменим путем. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао начелник Општинске управе општине Сента. Јавни 
конкурс објављен је на интернет страници и огласној таб-
ли Општинске управе општине Сента, интернет страници и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

УЖИЦЕ

СПОРТСКО-ТУРИСТИЧКИ
ЦЕНТАР „БАЈИНА БАШТА“

31250 Бајина Башта
Кнеза Милана Обреновића 34/2

тел. 031/865-900

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин РС; 
да је пунолетан; да има општу здравствену способност; 
да се против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности. Посебни услови: да има завршену 
високу или вишу стручну спрему; да има радно искуство 
од 3 године у струци; да има постигнуте резултате рада, 
знање и способност за руковођење, организовање и упра-
вљање установом. Конкурсна пријава за избор кандидата 
за директора треба да садржи: оверену копију дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију 
радне књижице или уверења о радном односу; потврду 
послодавца, оверену копију решења или уговора којом се 
потврђује рад на траженим пословима; уверење, не старије 
од 6 месеци, да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности; уверење о држављан-
ству РС, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о општој здравственој способности (ори-
гинал лекарско уверење). Рок за подношење пријава кан-
дидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Благовремена је свака пријава која је 
поднета у року. Управни одбор установе прегледа све прис-
пеле пријаве на јавни конкурс и оцењује да ли кандидати 
за директора испуњавају услове предвиђене јавним кон-
курсом. Непотпуне и неблаговремене пријаве на јавни кон-
курс Управни одбор неће разматрати. Пријаве на конкурс, 
са доказима, подносе се у затвореној коверти, препоруче-
ном пошиљком или лично, на адресу: Установа Спортско 
туристички центар „Бајина Башта“, Управни одбор, Кнеза 
Милана Обреновића 34/2, 31250 Бајина Башта или предати 
лично у Установи од 8 до 14 часова, са назнаком „За јав-
ни конкурс за избор директора”. Управни одбор Установе 
ће у року од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса 
извршити избор кандидата и одлуку о предлогу кандида-
та доставити оснивачу. Скупштина општине Бајина Башта 
именује директора Установе на основу предлога Управног 
одбора, на период од 4 године, а може бити и поново име-
нован. Особа задужена за информације о јавном конкирсу 
је Гордана Жижић, телефон: 031/865-900, од 8 до 15 часо-
ва, сваког радног дана.

ВРАЊЕ

ЈУ ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ЛОКАЛНИХ
УСЛУГА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ 

17500 Врање, Моше Пијаде бб
тел. 017/421-703

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Општи услови: да је кандидат држављанин 
Републике Србије, да поседује организациону способност, 
да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци или за кривично дело које га 
чини неподобним за обавлање послова директора центра. 
Потребна стручна спрема: високо образовање - на студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, односно, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них наука, политиколошких наука - смер социјални рад и 
социјална политика, економских, психолошких, педагош-
ких, андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник и најмање 5 година 
радног искуства у струци. Уз пријаву на конкурс кандидат 
је у обавези да достави следећу документацију: биогра-
фију, уверење о држављанству, уверење основног и вишег 
суда да лице није под истрагом и да се против истог не 
води поступак, оверену фотокопију дипломе, доказ о рад-
ном искуству у струци, програм рада установе за мандат-
ни период за који се врши избор. Пријаве са доказима о 
испуњености услова подносе се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса, на горенаведену адресу, са наз-

наком „Пријава на конкурс“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
„НАПРЕДАК“

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

Возач специјалног комуналног возила
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, средње образовање у 
трогодишњем трајању; положен возачки испит Б и Ц кате-
горије; радно искуство 6 месеци.

ЗРЕЊАНИН

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да испуњава и следеће посебне услове: да 
је стекао високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије, специјалистичке 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 и 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник, да је држављанин Репу-
блике Србије, да има најмање 5 година радног искуства 
у струци, да није осуђиван и да се против њега не води 
кривични поступак, да поседује организационе вештине, 
да поседује комуникационе вештине, да поседује менаџер-
ске вештине, да поседује вештине презентације, знање 
рада на рачунару. Уз пријаву кандидат је дужан да достави 
доказе о испуњавању потребних услова: оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, потвр-
ду о радном стажу, уверење о држављанству, уверење о 
здравственој способности (прилаже само изабрани канди-
дат - накнадно), уверење да није осуђиван и да се против 
њега не води кривични поступак. Кандидат уз прописану 
конкурсну документацију подноси и програм рада за ман-
датни период на који се врши избор. Рок за пријављивање 
кандидата је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве слати на адресу: Центар за социјални 
рад општине Нови Бечеј, 23272 Нови Бечеј, Петра Драпши-
на 6, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

                     
ENERGY CONTACT DOO

34000 Крагујевац
тел. 034/353-835, 066/6383-836

Електроинсталатер - монтер
на одређено време 12 месеци

4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - електроинстала-
тер или електромонтер - инсталатер; пожељно поседо-
вање возачке дозволе Б категорије. Кандидати се за више 
информација могу јавити на телефон: 034/353-835 или 
066/638-3836, најкасније до 31.10.2018. године.

ПРОИЗВОДЊА ТОРТИ И
КОЛАЧА „АЛОФА СЛАТКИШИ“

Београд - Звездара
Војводе Влаховића 47њ, сутерен 05

тел. 063/286-284

Посластичар
УСЛОВИ: образовање у занимању посластичар са рад-
ним искуством или без обзира на образовање са радним 
искуством у посластичарству од минимум 5 година, умеће 
декорисања. Кандидати се могу пријавити путем телефо-
на или доставити радну биографију на имејл-адресу: lence.
pesaeli@gmail.com, контакт особа: Ленче Песаели.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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„ДЕЛТА ТЕРМ“ ДОО
11271 Сурчин, Светог Саве 20

Насеље Радио Фар
тел. 011/3089-135

e-mail: ljubisa.petrovic@deltaterm.cm

Магационер
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме било ког занимања, 
пожељна лиценца за управљање виљушкаром. Пробни 
рад 3 месеца. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања.

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

тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца

УСЛОВИ: VI степен, инжењер текстилства или IV степен 
стручне спреме; радно искуство: 3 месеца на наведеним 
пословима.

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

Пеглер
10 извршилаца

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

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања кон-
курса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон: 
065/8700-101, особа за контакт Јелена Пековић или да се 
јаве на адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, поне-
дељак - петак, од 8 до 14 часова.

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО
Београд, Вишњичка 61а

тел. 060/809-2111, 064/848-1083
064/8031038, 064/803-1018

е-mail: zlatagajic@trgocentar.rs

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар
50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер
40 извршилаца

Радник за печење готових производа
100 извршилаца

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме; радно иску-
ство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен смештај, исхра-
на и превоз. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведене телефоне особи за контакт 
Јелени Јањић. 

„MONA“ HOTEL MANAGEMENT DOO
Београд, Цара Уроша 62-64

тел. 031/841-021
e-mail: recepcija@monazlatibor.com

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно иску-
ство: минимум 12 месеци.

Помоћни кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: мини-
мум 6 месеци.

Конобар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: конобар, III - IV степен стручне спреме; радно 
искуство: минимум 6 месеци.

ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђени смештај и исхрана. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на телефон: 031/841-021, особи за контакт - Марији Лекић 
или путем мејла да доставе радну биографију.

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису аутомобила
(путнички програм FIAT I LANCIA), пробни 

рад 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство oд 
најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок трајања кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве 
послодавцу на наведени број телефона.

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

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије 
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.

„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. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе мејлом или да 
контактирају послодавца путем телефона. Лице за контакт: 
Ђурђа Вељовић.

„GASTRO PUB BELVILLE“
DOO BEOGRAD

11070 Нови Београд
Булевар Михајла Пупина 165д

тел. 061/1899-332
e-mail: gastropubbelville@gmail.com

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

Опис послова: сецкање, прање судова, припрема салата, 
хигијена. 

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, без обзира на 
занимање; пуно радно време, рад у сменама, обезбеђена 
исхрана, без обзира на радно искуство. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс путем телефона на број: 
061/1899-332.

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд, Пека Дапчевића 32

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: III, IV, V степен стручне спреме, 
радно искуство: небитно. Ноћни рад, рад у сменама, рад 
ван просторија послодавца. Трајање конкурса: до попуне. 
Начин конкурисања: потребно је да се кандидати јаве на 
контакт телефон 011/2097-904 или пошаљу пријаве на 
мејл: prijavezaposao@rs.g4s.com. Такође, кандидати могу 
доћи на разговор за посао на адресу послодавца (Вилине 
воде 6, сваког радног дана у 9.30, 11.30 или 13.30 часова).

„УНИМЕТАЛ“ ДОО
11000 Београд, Слободана Јовића 51

тел. 011/3097-370

ЦНЦ оператер програмер
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, машински инжењер 
производни смер, знање рада на рачунару, без обзира на 
радно искуство.

Трговина и услуге 
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Бравар
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, искуство 24 месеца 
у заваривачким и браварским пословима на изради метал-
них конструкција.
ОСТАЛО: Кандидати могу да пошаљу пријаву на e-mail: 
office@unimetal.rs или да се јаве на контакт телефон: 
063/253-766. Конкурс остаје отворен до попуне радног мес-
та.

„АЛПРОС“ ДОО
11000 Београд, Пилота Михаила Петровића 77а

тел. 063/883-5135

Механичар на техничком прегледу
2 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; механичар; без 
обзира на радно искуство. Кандидати могу да пошаљу 
пријаву на e-mail: mirjana.drobnjak@alpros.rs или да се јаве 
на контакт телефон: 062/59-5636. Конкурс остаје отворен 
до 08.11.2018. године.

„БРЗА ВОДА“ ДОО
11000 Београд, Војводе Степе 463д

тел. 063/423-757

Водоинсталатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: II, III степен стручне спреме, водоинсталатер; 
постављање нових и поправка водоводних и канализацио-
них цеви; возачка дозвола Б категорије; пожељно радно 
искуство и знање снимања канализационих цеви камером. 
Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 063/423-
757. Конкурс остаје отворен до попуне радног места.

„TEHNIX BEO“ DOO
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 55

тел. 060/8535-015

Монтажа панела, врата, прозора, 
изолације

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; рад са електричним 
ручним алатом; рад на висини. Кандидати могу да пошаљу 
пријаву на e-mail: aleksandar.tisma@tehnix.com или да се 
јаве на контакт телефон: 060/8535-015. Конкурс је отворен 
до попуне радног места.

„RODROK LOGISTICS“ DOO BEOGRAD
11070 Нови Београд

Милеве Марић Ајнштајн 26 локал 12
e-mail: thes@ponyexpressltd.com

Телефонски оператер
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање, познавање енглеског језика на вишем нивоу, 
без обзира на радно искуство. Рад у сменама укључујући 
и ноћни рад. Пријаве на конкурс слати путем поште и на 
мејл-адресу: thes@ponyexpressltd.com. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

„ГРАМ“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 155/24
тел. 063/309-264

e-mail: grambg@eunet.rs

Радник у производњи и препакивању 
производа - хемијских препарата

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, хемијска струка, 
пожељно познавање рада на рачунару, возачка дозвола Б 
категорије, без обзира на радно искуство. Рок за пријаву 
на конкурс је 30 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл-адресу: 
grambg@eunet.rs.

DRALING PROJEKT DOO
Београд, Булевар Николе Тесле 3/212

Фасадер
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спрема, радно искуство 2 годи-
не. Пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: 01.11.2018. 
Потребно је да заинтересовани кандидати пошаљу своје 
биографије на мејл: dralingdoo@gmail.com, а могу се и јави-
ти на телефон: 063/1444-199, контакт особа Александар 
Драгић.

FIRST FACILITY DOO
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 5а

тел. 011/6149-106
e-mail: anasarcevic@firstfacility.rs

Tехничар - домар
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електричар, електро-
техничка струка, возачка дозвола Б категорије, радно иску-
ство од 6 месеци, пожељно знање у молерским пословима. 
Пробни рад од 6 месеци. Обезбеђен превоз. Рок за пријаву 
на конкурс је 30 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Пријаве на конкурс слати путем поште и на 
имејл-адресу: anasarcevic@firstfacility.rs.

GREINER I JP PACKAGING DOO
Нова Пазова, Индустријска зона бб

тел. 022/323-273
e-mail: s.vidakovic@greiner-gpi.com

Оператер на паковању - паковање 
готових производа

на одређено време од 3 месеца са пробним 
радом од 3 месеца, место рада: Стара 

Пазова, Нова Пазова
20 извршилаца

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа. Упућивање 
кандидата према договореним терминима на адресу Нова 
Пазова, Друга индустријска 2. Кандидати такође своје 
пријаве могу слати поштом на адресу послодавца или на 
мејл адресу: s.vidakovic@greiner-gpi.com, у року од 15 дана 
од дана објављивања. 

АДВОКАТСКА КАНЦЕЛАРИЈА
КОСТА Д. ЛАЗИЋ

Београд - Стари град, Мајке Јевросиме 40
тел. 063/235-036

Адвокатски приправник - волонтер
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани правник за обављање волонтерс-
ког стажа у адвокатској канцеларији, основно знање рада 
на рачунару, пробни рад у трајању од месец дана. Заинте-
ресовани кандидати пријављују се на оглас достављањем 
пријаве и радне биографије путем мејла, на адресу: 
nekretninecg@gmail.com, контакт особа: Коста Лазић.

TEAM EXPRESS 018
18000 Ниш, Булевар Немањића 105, лок. 3

e-mail: teamexpress018@gmail.com

Курир/испорука и преузимање пакета
УСЛОВИ: средња стручна спрема, возачка дозвола Б кате-
горије.

СТР “КРИСТАЛ”
31000 Ужице, Зелени пијац / Цветни трг

тел. 060/620-2000
e-mail: irenajelisavcic@gmail.com

Продавац
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, на одређено 
време од 12 месеци, рад у сменама, обезбеђен превоз. Кон-
курс је отворен до 22.10.2018. године. Пријављивање на 
телефон: 060/6202-000, лице за контакт Ирена Јелисавчић.

SUR BLUE WAVE
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 062/277-322

Помоћни кувар
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему и нај-
мање 3 месеца радног искуства. Кандидати могу да се јаве 
на телефон послодавца. Конкурс траје до 26.10.2018. годи-
не.

                    
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

“КОВИН” У КОВИНУ
26220 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 и породиљског одсуства

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и реха-
билитације; примењује прописану терапију и контролише 
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенцијама; учествује у пријему болесника, 
визити, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и евиден-
тира виталне функције и др. показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал за рад; 
спроводи мере за спречавање интрахоспиталних инфек-
ција; учествује у набавци потребног материјала; одлаже и 
уклања медицинских отпад на прописани начин; обавља 
послове из области јавног здравља (здравствено васпи-
тање, врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравствене статис-
тике, води евиденције, узима лабораторијски материјал); 
врши прикупљање и дистрибуцију крви; спроводи адми-
нистративни поступак код пријема и отпуста пацијената; 
стара се о чувању одеће, новца и драгоцености приликом 
примања 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, оксигенацију 
пацијента и аспирацију усне и носне дупље; прати пацијен-
те 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 прет-
постављених; одговоран/а је за правилно вођење и обраду 
целокупне прописане медицинске документације из свог 
домена; одговоран/а је за спровођење мера будности и 
чувања психијатријских пацијената од повреда, суицида, 
бекства и сл.; обавља и друге истоврсне послове по нало-
гу претпостављених и непосредно је одговоран/а главној 
медицинској сестри/техничару одељења/одсека.

УСЛОВИ: средње образовање - медицинска сестра/тех-
ничар - општи смер. Кандидати морају предати: кратку 
биографију (CV); оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном средњем образовању - медицинска, сестра техничар 
- општег смера; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту.

Социјални радник
на одређено време, најдуже до 3 месеца, 

због повећаног обима посла

Опис послова: прикупља анамнестичке податке и израђује 
социјалну анамнезу; води социотерапијске групе; врши 
истраживање и извештавање у случајевима злостављања 
и занемаривања; прати социјално стање појединца или 
групе; саветује пацијенте и групе; сарађује са центром за 
социјални рад и другим релевантним институцијама; еви-
дентира пацијенте са нерешеним социјалним статусом и 
изналази могућност за побољшавање њиховог социјал-
ног статуса; учествује у изради програма рехабилитације 
и ресоцијализације пацијента и спроводи индивидуалну 
социјалну терапију у циљу квалитетне промене понашања 
пацијента; одводи корисника социјалне заштите у одго-

Трговина и услуге / Медицина
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варајућу социјалну установу и породицу; обавља и друге 
истоврсне послове по налогу претпостављених; непосред-
но је одговоран шефу одсека.

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; изузетно: на вишој школи у трајању 
до две године по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандидати морају пре-
дати: кратку биографију (CV); оверену фотокопију дипломе 
о завршеном високом образовању - смер социјали радник; 
оверену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту.

Кувар
на одређено време, најдуже до 3 месеца, 

због повећаног обима посла

Опис послова: припрема све врсте јела по јеловнику и нор-
мативима исхране; припрема и обликује све врсте посласти-
ца; контролише исправност намирница; утврђује потребне 
количине намирница на основу норматива и резервација и 
саставља листу за набавку намирница; контролише квали-
тет припремљеног јела; сервира јела; припрема јеловник; 
одржава хигијену у кухињи; одржава хигијену средстава за 
припрему и обраду намирница; одваја по требовању хра-
ну за одељења; учествује у спровођењу програма радне и 
окупационе терапије пацијената у сарадњи и координацији 
са надлежним запосленима, а у циљу психосоциорехабили-
тационог третмана пацијената; обавља и друге истоврсне 
послове по налогу претпостављених; непосредно је одго-
воран главном кувару и шефу кухиње.

УСЛОВИ: средње образовање - смер кувар. Кандидати 
морају предати: кратку биографију (CV); оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном средњем образовању - смер 
кувар.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају се 
поштом на горенаведену адресу или лично у архиви болни-
це, са назнаком „Оглас”, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа код Националне службе запошљавања и на 
сајту Министарства здравља Републике Србије. Изабрани 
кандидати су у обавези да доставе лекарско уверење о 
општој здравственој способности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ СУРДУЛИЦА 
17530 Сурдулица, Српских владара бб

тел. 017/815-202

Медицинска сестра - техничар на 
одељењу

на одређено време од 2 месеца, због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа, 
општи смер и положен стручни испит. Кандидат уз пријаву 
треба да достави оверен препис или фотокопију дипломе 
- уверење о завршеној средњој медицинској школи, ове-
рен препис или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; потврду НСЗ о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након положеног струч-
ног испита на пословима пружања здравствене заштите 
(фотокопија радне књижице или потврда послодавца); 
лекарско уверење о здравственој способности за рад (по 
извршеном избору кандидата - за изабраног кандидата); 
биографију са адресом и контакт телефоном. Пријаве на 
оглас доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана 
од дана оглашавања у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицин-
ска сестра - техничар; положен стручни испит за меди-

цинску сестру - техничара; лиценца Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Кандида-
ти подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за медицинску сестру - тех-
ничара, фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије, доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о 
волонтирању, уговора о привременим и повремени посло-
вима и други слични уговори или потврде о раду или дру-
гом виду ангажовања), фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених/венчаних, фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицин-
ска сестра - техничар; положен стручни испит за меди-
цинску сестру - техничара; лиценца Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије; најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Кандида-
ти подносе: пријаву са кратком биографијом, фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи, фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за медицинску сестру техни-
чара; фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије; доказ о радном искуству 
(фотокопија радне књижице, уговора о раду, уговора о 
волонтирању, уговора о привременим и повремени посло-
вима и други слични уговори или  потврде о раду или дру-
гом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве са неопходним прилозима подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“, на адресу Института за реуматологију, 11129 
Београд, Ресавска 69, са назнаком „Пријава на оглас”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узимане у 
разматрање. На разговор ће бити позвани само кандидати 
који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-508, 063/375-819

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис посла: превенира, дијагностификује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје, 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију. Орга-
низује и спроводи мере на унапређењу и очувању здравља 
појединца и породице, ради на откривању фактора ризи-
ка, прати здравствено стање пацијента на свом подручју 
и осигурава податке за потребе здравствене статистике. У 
ОЈ Дома здравља према распореду непосреног руководио-
ца тима учествује у едукацији кадрова, води евиденцију о 
спроведеним интервенцијама и обавља и друге послове по 
налогу непосредног руководиоца. За свој рад одговоран је 
начелнику службе.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поседовање 
лиценце за рад; познавање рада на рачунару. Кандида-
ти достављају: пријву на оглас са кратком биографијом, 
диплому медицинског факултета у оригиналу или овереној 
фотокопији, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, решење о лиценци издато од 
Лекарске коморе Србије. Пријаве се достављају у затворе-
ним ковертама, са назнаком: „Пријава на оглас - не отвара-
ти“, у року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“, на адре-
су: Дом здравља Младеновац, Краљице Марије 15. Небла-
говремене пријаве се неће разматрати.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

11000 Београд, Др Суботића 6а
тел. 011/2658-355

Дипломирани психолог

УСЛОВИ: дипломирани психолог, висока стручна спрема; 
положен стручни испит, радно искуство 1 година. Канди-
дати су дужни да уз пријаву на оглас приложе: кратку био-
графију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и 
мејл-адресом, као и следећу документацију у неовереним 
фотокопијама: диплому (уверење) о завршеној високој 
стручној спреми - стручни назив дипломирани психолог; 
уверење (потврду) о положеном стручном испиту; доказ 
о радном искуству (радна књижица, уговор о раду или 
уговор о ангажовању ван радног односа, потврда о раду 
или потврда о радном ангажовању ван радног односа); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (трајни документ); уверење да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци) или потвр-
ду да је поднет захтев за издавање уверења; уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак и да није 
подигнута оптужница нити да је покренута истрага (не 
старије од 6 месеци) или потврда да је поднет захтев за 
издавање уверења. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. Прија-
ве слати на горенаведену адресу са назнаком “За оглас - 
дипломирани психолог” или лично доставити у Одељење 
за правне, кадровске, опште и техничке посове Клинике. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услове огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних информација 
које могу бити важне за доношење одлуке о избору кан-
дидата. Кандидати ће о избору бити обавештени писменим 
путем у законском року. Пре заснивања радног односа на 
неодређено време, изабрани кандидат је дужан да достави, 
у оригиналу или овереној фотокопији, горенаведену доку-
ментацију, с тим што је дужан да достави уверење да није 
осуђиван (не старије од 6 месеци) и уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак и да није подигну-
та оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 
6 месеци) и доказ о извршеном здравственом прегледу у 
складу са прописима.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
“ЗВЕЗДАРА”

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161 
тел. 011/3806-969, факс: 011/3809-650

Доктор медицине - лекар 
на специјализацији из 
дерматовенерологије
у клиничком Одељењу за 

дерматовенерологију

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији из интерне медицине

у клиничком Одељењу за геријатрију
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стручни испит, лиценца, просечна оцена 8. Као доказ 
о испуњености услова кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и електронска 
адреса), оверену фотокопију диплома о стеченој стручној 
спреми, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од стране надлежне коморе (или решења надлеж-
не коморе о постојању услова за издавање лиценце), а у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”, на адре-
су: КБЦ “Звездара”, 11000 Београд, Димитрија Туцовића 
161, са назнаком “За конкурс ради пријема у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас неће бити 
узете у разматрање. Учесници у огласу писмено ће бити 
обавештени.

Медицина 

Национална служба
за запошљавање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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УНИВЕРЗИТЕТСКА
ДЕЧЈА КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676, факс: 011/2684-672

e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, до 

повратка радника са боловања
6 извршилаца

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене неге 
и подршке пацијентима, у складу са праксом и стандар-
дима савремене здравствене неге, о чему води прописану 
медицинску документацију; обавља медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике и реха-
билитације; примењује прописану терапију и контролише 
узимање лекова; врши припрему болесника и асистира 
лекару при интервенцијама; учествује у пријему болес-
ника, визити, посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијента, мери и 
евидентира виталне функције и др. показатеље; припре-
ма простор, медицинску опрему, инструменте 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 вакцинацију према епидемиолошким 
индикацијама, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције, узима лабораторијски мате-
ријал); спроводи активности на популарисању давалаштва 
крви и компонената крви; врши прикупљање крви, компо-
нената 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 специфичности послова, сложености процедура, нивоа 
ризика, контакта са пацијентом и услова рада, препознају 
се горенаведена радна места. 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског или 
општег смера, положен стручни испит, најмање 6 месе-
ци радног искуства. Рок за пријаву кандидата траје осам 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Приликом пријаве 
на конкурс кандидати су дужни да доставе следећа доку-
мента: кратку биографију; фотокопију личне карте, фото-
копију дипломе о заврешеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију радне књижице 
или другог доказа о радном искуству кандидата (уговори 
о раду, волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, додатно образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања и сл.). Приликом заснивања радног 
односа, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове на које се 
примају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на горенаведену адресу, са назнаком: “Пријава на конкурс 
за пријем медицинске сестре - техничара на одређено вре-
ме по основу замене до повратка радника са боловања - 6 
извршилаца“.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Медицинска сестра - техничар, општи 
смер

пробни рад 6 месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз пријаву: 
оверен препис или фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (са просечном оценом), ове-
рен препис или фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење, доказ 
о радном искуству у струци након положеног испита на 
пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца), фотокопију личне карте или очитану лич-
ну карту (уколико лична карта поседује чип), биографију 
са адресом и контакт телефоном. Пожељно је претходно 

радно искуство у стационарним здравственим установама 
на истим или сличним пословима. Рок за пријаву кандидата 
је 8 дана од објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Наведена документа не смеју бити старија од шест месеци, 
а приложене фотокопије морају бити оверене од надлеж-
ног органа. Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима из овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ
2100 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу интензивне терапије, у Служби 
дечје анестезиологије, интензивне терапије 

и терапије бола Стационара на Клиници 
за дечју хирургију, на одређено време до 

повратка запослене са боловања дужег од 30 
дана, пробни рад 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болесни-
ка; даје терапију и предузима друге медицинско-техничке 
радње које је одредио лекар; узима и шаље материјал на 
лабораторијске анализе; ради и друге послове из свог дело-
круга а по налогу начелника и главне сестре Одељења; 
учествује у сменском раду; за свој рад одговорна је начел-
нику и главној сестри Клинике.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дују средњу стручну спрему - IV степен, завршену средњу 
медицинску школу, педијатријски или општи смер; да имају 
положен стручни испит; лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи; уверење о положеном стручном испи-
ту; дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; фотокопија извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, уверење 
и лиценца издати на девојачко презиме); уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (уверење 
суда, не старије од 6 месеци); уверење да кандидат није 
осуђиван (из полицијске управе, не старије од 6 месеци); 
кратку биографију (Curriculum Vitae, CV), са адресом, кон-
такт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Приликом засни-
вања радног односа, кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење о здравственој способности за послове које ће 
обављати и фотокопију личне карте, фотокопију вакцинал-
ног картона и санитарну књижицу. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена 
у току школовања, додатно образовање или оспособље-
ности, дужина трајања школовања...). Пријаве се предају у 
затвореној коверти лично или поштом на адресу Института, 
са назнаком: „Пријава на оглас за пријем једне медицин-
ске сестре на Одељењу интензивне терапије на Клиници 
за дечју хирургију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„БАЊА КАЊИЖА“

24420 Кањижа, Народни парк бб

Спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 
услуге, за потребе Одељења за управљање 

смештајним капацитетима, ради замене 
привремено одсутне запослене

Опис послова: Обавља послове спремања и одржавања 
комплетне хигијене соба, холова, просторија у приземљу, 
гардеробе, канцеларија, тоалета, степеништа, пословних 
просторија, услужно-продајних просторија, спортске хале, 
базена и комплетне рехабилитације у целој установи. 
Намешта кревете, чисти собу и сав намештај у соби. Сва-
кодневно више пута износи отпадне материје. Скупљене 
отпатке обавезна је ставити у канте за смеће које се нала-

зе у сметларнику.Свакодневно чисти и одржава цео круг 
смештајних објеката и других просторија. Приликом свог 
рада придржава се упутства и правилно користи сред-
ства ХТЗ заштите. Одговорна је за хигијенски и естетски 
изглед свих просторија. Повремено врши генерално спре-
мање свих подова, санитарних чворова, купатила, прање 
прозора, теписона и сл. Пажљиво рукује вешом, другим 
средствима и стварима гостију. На захтев гостију односи 
и доноси гостински веш у кројачницу и вешерај, а његову 
примопредају врши на основу писменог реверса. Обавља 
инструктажу нових собарица. Пријављује надзорници ште-
ту ако је гост причинио боравком у соби. Дужна је да све 
нађене ствари у соби преда надзорници собарица. У својој 
смени води књигу дежурства, благовремено и ажурно уно-
си све настале промене. За свој рад и средства рада која 
су јој поверена одговара надзорници спремачица у здрав-
ственој заштити.

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених Законом о раду („Службени глас-
ник Републике Србије“, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), морају испуњавати и посебне услове утврђене Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у Специјалној болници за рехабилитацију „Бања 
Кањижа“ Кањижа. Кандидат треба да достави доказ о 
завршеној основној школи, пријаву на оглас, кратку био-
графију, оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању, фотокопију личне карте, доказ о вакцинационом 
статусу кандидата (потврда о примљеним вакцинама - дом 
здравља према месту пребивалишта или боравишта у вре-
ме вакцинације). Напомена: уколико кандидат не доказује 
свој статус вакцинације, сматраће се да није примио/ла 
законом и подзаконским актима прописане вакцине. Дос-
тављање и пријем пријава се врши најкасније до 12.00 
сати последњег дана истека рока за пријављивање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве са документацијом доставити на горена-
ведену адресу Одељењу за правне и опште послове, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове спремачице просторија у којима се пружају здрав-
ствене услуге“.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Лабораторијски техничар
у Одељењу за лабораторијску дијагностику, 

у Служби за дијагностику и заједничке 
медицинске послове, на одређено време до 

повратка запослене са боловања дужег од 30 
дана, пробни рад од 3 месеца

Опис посла: обавља рутинске анализе и технолошке 
поступке који претходе истим; обавља и друге послове из 
свог делокруга, а по анлогу непосредног руководиоца; за 
свој рад одговоран је непосредном руководиоцу.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове про-
писане законом, као и следеће посебне услове: да поседује 
средњу стручну спрему IV степен - завршена средња меди-
цинска школа, смер лабораторијски техничар; положен 
стручни испит; лиценца за рад. Уз пријаву се подносе, у 
оригиналу или овереној копији, следећа документа: дипло-
ма о завршеној средњој медицинској школи; уверење о 
положеном стручном испиту; дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у именик 
коморе; фотокопија из матичне књиге венчаних (уколико 
су диплома, уверење и лиценца издати на девојачко пре-
зиме); уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); уверење 
да кандидат није осуђиван (уверење из полицијске упра-
ве, не старије од 6 месеци); кратка биографија (Curriculum 
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је дужан да 
достави лекарско уверење о здравственој способности за 
послове које ће обављати и фотокопију личне карте, фото-
копију вакциналног картона и санитарну књижицу. 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, про-
сечна оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања...). Прија-

Медицина
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ве се предају у затвореној коверти, лично или поштом на 
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за пријем 
лабораторијског техничара“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

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 искуство, 
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.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца

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

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 просторијама Герон-
толошког центра, а по потреби и у ванинституционалној 
заштити. У просторијама Геронтолошког центра рад је 
организован сменски, уз ноћни рад. Ванинституционал-
на заштита обезбеђена је само у првој смени (пуно радно 
време од понедељка до петка, а суботом 4 часа). Геронто-
лошки 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 зајед-
нице унутар града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. 
Контакт особа: Биљана Броћиловић.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/2222-100

e-mail: dznbgd@eunet.rs

Доктор медицине изабрани лекар за 
одрасле

УСЛОВИ: доктор медицине, стручни испит, најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора медицине. 

Доктор медицине специјалиста, 
изабрани лекар за децу

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педијатар, струч-
ни испит, положен специјалистички испит, најмање три 
године и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. 

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту деце 
и омладине, на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: најмање 3 године радног искуства у педијатрији, 
доктор медицине, стручни испит. 

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса (неоверене фотокопије) пре-
дају се преко писарнице ДЗ (соба број 3) на трећем спрату у 
улици Булевар маршала Толбухина 30. Кандидати су дужни 
да на пријави назначе за које радно место подносе пријаву. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији НСЗ “Послови“. Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли дома здравља поред 
писарнице на трећем спрату у Булевару маршала Толбу-
хина 30, Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
„МИЛОЈЕ ХАЏИЋ ШУЛЕ“ 
34210 Рача, Виноградска бб

тел. 034/751-964

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да је доктор медицине или доктор стоматологије или док-
тор медицине специјалиста из гране медицине која је из 
делатности Дома здравља или да је доктор стоматологије 
специјалиста из гране стоматологије која је из делатности 
Дома здравља или да је дипломирани правник или дипло-
мирани економиста са завршеном едукацијом из области 
здравственог менаџмента; да има најмање 5 година радног 
стажа у области здравствене заштите; држављанство Репу-
блике Србије; општа здравствена способност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају сле-
деће доказе: диплому о стручној спреми, доказ о завршеној 
едукацији из здравственог менаџмента (уколико кандидат 
није здравствени радник); доказ о радном стажу у здрав-
ственој делатности, биографија; извод из матичне књиге 
рођених (не старији од 6 месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверење 
о општој здравственој способности (не старије од 6 месе-
ци). Докази о испуњавању услова конкурса морају бити у 
оригиналу или у овереној фотокопији. Јавни конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве на кон-
курс се подносе поштом на адресу: Дом здравља „Милоје 
Хаџић Шуле”, 34210 Рача, Виноградска бб или рачуновод-
ству Дома здравља, сваког радног дана од 7 до 15 часова. 
Неопходне информације могу се добити путем телефона 
број: 034/751-964. Директора именује оснивач, на пред-
лог Управног одбора. Директор се именује на период од 
4 године. У циљу регистрације код надлежног Трговинског 
суда, кандидат кога Управни одбор предложи за директора, 
обавезан је да Дому здравља „Милоје Хаџић Шуле” Рача, 
пре одлучивања оснивача о именовању, достави следеће 
доказе: доказ да против кандидата није покренут кривични 
поступак за дело које га чини недостојним за обављање 
функције директора здравствене установе, доказ да канди-
дат није правоснажном судском одлуком осуђен за кривич-
но дело које га чини недостојним за обављање функције 
директора здравствене установе и изјаву да код кандидата 
не постоје сметње из члана 130 став 6 Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05).

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Опис послова: према Правилни-

ку о организацији и систематизацији послова Опште болни-
це Крушевац.

2. Доктор медицине
за рад у Служби радиолошке дијагностике 
при Заједничким медицинским пословима 

Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктора медицине. Опис послова: према Правилни-
ку о организацији и систематизацији послова Опште болни-
це Крушевац.

3. Медицинска сестра - техничар
у амбуланти у Одсеку хируршке амбуланте, 

пријема и отпустима центра и дневне 
болнице хирургије за рад у Служби за 
хирургију Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

4. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима на 

Трећем одељењу - општа и хепатобилијарна 
хирургија за рад у Служби за хирургију 

Опште болнице Крушевац

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

5. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за рад 

у Одсеку за интензивно лечење у Служби за 
ортопедију и трауматологију Опште болнице 

Крушевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Опис послова: према Пра-
вилнику о организацији и систематизацији послова Опште 
болнице Крушевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. 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, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Магистар фармације - медицински 
биохемичар

за рад у Служби лабораторијске 
дијагностике при Заједничким медицинским 

пословима Опште болнице Крушевац, на 
одређено време 2 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, смер меди-
цинска биохемија, VII/1 степен, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

Медицина
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2. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за рад на 
Одељењу за стационарно лечење у Служби 
за педијатрију Опште болнице Крушевац, 

на одређено време 2 месеца због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, IV степен, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном звању. 
Опис послова: према Правилнику о организацији и систе-
матизацији послова Опште болнице Крушевац.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко презиме), 
оверену фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни су да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснива радни однос. 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, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сестра - 
техничар са положеним стручним испитом. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: оверен препис или фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли; оверен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; уверење Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ о рад-
ном искуству у струци, након положеног стручног испита, 
на пословима пружања здравствене заштите (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); биографију са 
адресом и контакт телефоном. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„ЈОВАН РИСТИЋ“
18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
03.10.2018. године, за радно место: виша медицин-
ска сестра - техничар, поништава се у потпуности.

ДОМ ЗДРАВЉА ОСЕЧИНА
14253 Осечина, Болничка 13-15

тел. 014/3150-020

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Јединици за здравствену заштиту 
одраслих, на одређено време до повратка 
радника са одсуства са рада, дуже од 30 

дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен медицински 
факултет; положен стручни испит. Потребна документа-
ција: оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању; 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту; извод из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; уверење надлежне полицијске управе да лице није 
осуђивано; уверење надлежног суда да се против лица не 
води поступак. Рок за подношење пријава је 10 дана од 
дана објављивања. Кандидати који се јаве на оглас могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који могу бити важни за одлуку о пријему. Пријаве слати 

лично или путем поште на горенаведену адресу, са назна-
ком: „Пријава на конкурс”.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Јединици за здравствену заштиту 

одраслог становништва, на одређено време 
до повратка радника, а најдуже до 12 месеци

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша меди-
цинска школа или IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа; положен стручни испит. Потребна 
документација: оверена фотокопија дипломе о заврше-
ном IV или VI степену стручне спреме; оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиг рођених; уверење о држављанству; уверење надлеж-
не полицијске управе да лице није осуђивано; уверење 
надлежног суда да се против лица не води поступак. Рок за 
подношење пријава је 10 дана од дана објављивања. Кан-
дидати који се јаве на оглас могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Пријаве слати лично или путем поште 
на горе наведену адресу са назнаком пријава на конкурс.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Оглас објављен 19.09.2018. године у публикацији 
„Послови“, поништава се за радно место: техничар 
одржавања одеће - радница на вешу, пробни рад 
од 3 месеца. У осталом делу оглас остаје исти и по 
њему ће се и извршити пријем кандидата у радни 
однос.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ

11000 Београд, Сокобањска 17а
тел. 011/2667-755

Техничар одржавања одеће - радница 
на вешу

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: ПК радник, радно исуство 6 месеци. Кандидати 
су обавезни да доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву се подносе оверене фотокопије: 
дипломе о завршеној школи, извода из матичне књиге 
рођених; доказ о радном искуству (уговори о раду, волон-
терски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додатно 
образовање или оспособљеност, дужина трајања школо-
вања и сл.). Приликом заснивања радног односа кандидат 
је дужан да достави лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се прима, потврду 
да се против лица не води судски поступак као и потврду 
о неосуђиваности. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се на адресу: Специјална болница за церебрал-
ну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији “Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
,,СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка запосленог 

са боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска школа, 
стручни испит, лиценца и најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању.

Техничар одржавања одеће
на одређено време до повратка запосленог 

са неплаћеног одсуства са рада

УСЛОВИ: основна школа.

Помоћни радник на нези болесника
на одређено време до 12 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на оглас прило-
же и следећу документацију у фотокопији: диплому о завр-
шеној траженој школи; уверење о положеном траженом 
стручном испиту, лиценцу издату од надлежног органа и 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе поштом на горенаведену адресу. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне доку-
ментације неће се узимати у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Доктор медицине
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа 
утврђених Законом, кандидати треба да испуњавају и сле-
деће посебне услове, 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 образовање 
до 10. септембра 2005. године, стручни испит, лиценца или 
решење о упису у лекарску комору РС, најмање шест месе-
ци радног искуства у звању доктор медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, оверену 
копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са про-
сечном оценом током школовања, оверену копију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену копију лиценце/
решења о упису у комору РС, фотокопију радне књижице 
уколико кандидат има радни стаж или потврду послода-
вца, извод из матичне књиге рођених, извод из матичне 
књиге венчаних уколико је кандидат променио презиме, 
уверење о држављанству, копију/очитану личну карту.
Напомена: лекарско уверење којим се доказује здравстве-
на способност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који 
буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће раз-
матрати све доспеле, благовремене и потпуне пријаве и 
са кандидатима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор,ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о изборукан-
дидата. 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. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за кадров-
ске и административне послове Опште болнице Петровац 
на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним ковертама на горе-
наведену адресу или доставити лично у Правну службу ОБ 
Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање при избору 
кандидата

ДОМ ЗДРАВЉА КУЧЕВО
12240 Кучево, Жике Поповића 48

Доктор медицине
на одређено време због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат мора испуњавати 
и следеће услове: VII/1 степен стручне спреме - доктор 
медицине, положен стручни испит за звање доктор меди-
цине и поседовање лиценце или решења о упису у комору. 
Потребна документација: пријава на конкурс са биогра-
фијом, оверена фотокопија дипломе о завршеној школи, 
оверена фотокопија уверења о положеном стручном испи-
ту, 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 држављан-
ству (фотокопија не старија од 6 месеци), уверење из суда 
(не старије од 6 месеци). Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-

Медицина
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стити у друге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 од дана 
објављивања у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву са биографијом и потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава на оглас за радно место ___________ редни 
број __________”

        
ЗАВИЧАЈНИ МУЗЕЈ

ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац, Српских владара 163

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време од 12 месеца, са пола 

радног времена (20 часова недељно)

УСЛОВИ: нижа стручна спрема, II степен стручне спреме. 
Општи услови запошљавања одређени су у складу са Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних места у Завичајном музеју Петровац на Млави, Пра-
вилником о раду Завичајног музеја и Статутом Завичајног 
музеја Петровац на Млави. Уз пријаву доставити следећа 
документа: оверену фотокопију сведочанства/дипломе, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод из мати-
чне књиге рођених, биографију. Рок за подношење пријаве 
је 8 дана од дана објављивања. 

РАДИОДИФУЗНО ПРЕДУЗЕЋЕ
СТУДИО „М“ ДОО

32000 Чачак, Др Драгише Мишовића 109
тел. 032/320-505

e-mail: posao@dzenarika.net 

Сарадник на реализацији радио-
програма

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема, без обзира на 
занимање, сарадник на реализацији радио-програма; без 
обзира на радно искуство. Кандидати могу да пошаљу CV на 
e-mail: posao@dzenarika.net или да се јаве на тел. 032/320-
505, лице за контакт Бранко Миловановић. Трајање кон-
курса: до попуне.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„МИЛОШ ТРЕБИЊАЦ“

31250 Бајина Башта, Вука Караџића 13
тел. 069/702-351

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора Библиотеке треба да 
испуњава следеће услове одређене чланом 20 Статута 
Библиотеке и чланом 17 став 2 Закона о библиотечко-ин-
формационој делатности: да има стечено високо образо-
вање, VII/1 степен, висока стручна спрема друштвеног 
смера; да има најмање 3 године радног искуства у култу-
ри; да се против кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична дела која се 
гоне по службеној дужности, као и да није осуђиван за 
кривична дела која га чине недостојним за обављање дуж-
ности; држављанство РС; општа здравствена способност. 
Конкурсна пријава за избор кандидата за директора тре-
ба да садржи: Предлог програма рада и развоја Народне 
библиотеке за период од 4 године; оверену копије дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; оверену копију 
радне књижице или уверења о радном искуству; потврду 
послодавца, оверену копију решења или уговора којом се 
потврђује рад на пословима у области културе (у области 
претежне делатности установе и др); уверење, не старије 
од 6 месеци, да се против кандидата не води истрага и да 
против њега није подигнута оптужница за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности; уверење да кандидат 
није правоснажно осуђиван; уверење о држављанству РС 
, не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о општој здравственој способности (оригинал 
лекарског уверења); кратка биографија кандидата. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“ и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања. Благовремена је сва-
ка пријава која је поднета у овом року. Управни одбор Биб-
лиотеке прегледа све пристигле пријаве на јавни конкурс и 

оцењује да ли кандидати за директора испуњавају услове 
предвиђене јавним конкурсом. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве на јавни конкурс Управни одбор неће разматра-
ти. Пријава на конкурс са доказима подноси се у затвореној 
коверти, препорученом пошиљком или лично, на адресу: 
Народна библиотека „Милош Требињац“, Управни одбор, 
Вука Караџића 13, 31250 Бајина Башта, или предати лич-
но у Библиотеку од 8 до 14 часова, са назнаком: „За јавни 
конкурс за избор директора”. Управни одбор Библиотеке 
ће у року од 15 дана од дана завршетка јавног конкурса 
извршити избор кандидата и одлуку предлога кандидата 
доставити оснивачу. Скупштина општине Бајина Башта 
именује директора Народне библиотеке на основу предло-
га Управног одбора, на период од 4 године, а може бити и 
поново изабран. Особа задужена за информације о јавном 
конкурсу је Драгана Зечевић, телефон: 069/702-351, од 8 
до 15 часова, сваког радног дана док траје конкурс.

                                                       
                      
         
                  

BRUSNIK ENERGY
ДОО, БЕОГРАД, ДРУШТВО ЗА

ПРОИЗВОДЊУ И ПРОДАЈУ
ЕНЕРГИЈЕ ИЗ

ОБНОВЉИВИХ ИЗВОРА
Београд, Булевар деспота Стефана 12

Послодавцу потребан радник који би радио на 
управљању мини-хидроцентралом у Ариљу - Ступ-

чевићима

Контролор - одржавање
за рад у Ступчевићима

2 извршиоца

УСЛОВИ: предност ће имати кандидати који живе у бли-
зини локације: Ариље, Ивањица, Пожега; средња школа 
(средња техничка школа, електро/машински смер); возач-
ка дозвола Б категорије; језик: енглески: А1 - основни; рад 
на рачунару: MS Office пакет, Интернет. Кандидати могу 
свој CV и пријаву доставити у електронској форми на e-mail: 
valentina.nastasic@gmail.com. Рок важења огласа: 60 дана 
од дана објаве.

ГП „МОСТОГРАДЊА“ АД
Београд, Влајковићева 19а

e-mail: piop@mostogradnja.rs

Грађевински радник
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински радник, од I до IV степена стручне 
спреме. Обезбеђен превоз, смештај и исхрана. Трајање 
конкурса: до попуне. Потребно је да кандидати своје радне 
биографије пошаљу на горенаведену имејл-адресу.

„ХК-ПРОЛЕТЕР“ ДОО
Крагујевац

тел. 034/333-171

Шеф производње

Технолог
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машин-
ски инжењер; потребно радно искуство на истим или 
сличним пословима минимум 3 месеца; возачка дозвола 
Б категорије; познавање рада на рачунару; енглески језик 
- почетни ниво. Кандидати могу да се јаве послодавцу на 
контакт телефон: 034/333-171, најкасније до 09.11.2018. 
године.

ЖТП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842
e-mail: zgp@beotel.rs

Зидар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно искуство: 
24 месеца.

Тесар
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: зидар, III степен стручне спреме; радно искуство: 
24 месеца.

Грађевински манипулант
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа; радно искуство: небит-
но.

Бравар - варилац
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар - варилац, III степен стручне спреме; рад-
но искуство: 24 месеца.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад 1 
месец. Трајање конкурса: 31.10.2018.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Шеф градилишта
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта)

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; потребно иску-
ство у вођењу градилишта минимум 12 месеци; возачка 
дозвола Б категорије.

Електроинсталатер
на одређено време 3 месеца, место рада: 

Београд, Нови Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта)
3 извршиоца

Опис посла: уградња електроинсталација, монтажа и 
демонтажа светиљки и други електро радови.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; потребно искуство у 
раду са електроинсталацијама - минимум 12 месеци.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла или да се јаве на телефон послодавца. Лице 
за контакт: Предраг Милошевић.

„ПРЕМИЈУС“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Земун, Станка Тишме 31ђ
тел. 011/4032-697, 064/9453-905
е-mail: premijusdoo@gmail.com

Дипл. грађевински инжењер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер грађе-
вине; потребно искуство у вођењу градилишта и грађе-
винских књига; познавање рада на рачунару - Excel, Word; 
возачка дозвола Б категорије; поседовање једне од лицен-
ци 410, 411, 413, 414.

Молер
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство 

Култура и информисање / Индустрија и грађевинарство

Култура и информисање

Индустрија и грађевинарство
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у глетовању, кречењу и осталим молерско-фарбарским 
радовима.

Малтерџија
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: уградња машинског малтера.

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у 
уградњи машинског малтера.

Помоћни радник на градилишту
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.

УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: небитно.

Зидар - тесар
место рада: Београд, Нови Сад, Сомбор, 

Оџаци, Суботица (градилишта), на одређено 
време 3 месеца
10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови. 

УСЛОВИ: образовање: небитно; потребно радно искуство у 
зидарско-тесарским пословима.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, теренски рад. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла или да се јаве на телефон послодавца, лице 
за контакт: Предраг Милошевић.

„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 послови-
ма; 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 послови-
ма; 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 послови-
ма; 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 послови-
ма; 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 послови-
ма; 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; неквалификован 
радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним послови-
ма; 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 послови-
ма; 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; неквалификован 
радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна места са 
повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведени телефон особи 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 собама 
са купатилом (трошкове сносе запослени и послодавац по 
1/2, односно запослени би плаћао око 5.000 РСД месеч-
но); обезбеђена исхрана и превоз; рад у сменама; дужи-
на радног времена 8 сати дневно (прековремени рад је у 
складу са законским одредбама). Запосленима се редовно 
исплаћују зараде, сви порези и доприноси. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, мејлом или да се јаве на телефон послодавца. 
Лице за контакт: Милка Николић.

МБА „РАТКО МИТРОВИЋ
НИСКОГРАДЊА“ ДОО

Нови Београд, Савски насип 1-3
тел. 064/8588-421

е-mail: pavle.krivokapic@ratkomitrovic.rs

Производни радник
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

25 извршилаца

Опис посла: физички рад на градилишту. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање и радно искуство. 
Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног вре-
мена 8 сати дневно, теренски рад. 

Тесар
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)
7 извршилаца

Опис посла: тесарски послови - израђивање, монтирање и 
демонтирање оплате. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у 
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче 
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски 
рад. 

Армирач
на одређено време 6 месеци, место 

рада: Београд, Нови Сад, Пожега, Инђија 
(градилишта)

10 извршилаца

Опис посла: израда, савијање, везивање и монтажа арма-
туре и остали армирачки послови.

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно искуство у 
траженом послу минимум 6 месеци (радно искуство утиче 
на висину месечне зараде). Обезбеђен смештај, исхрана и 
превоз, дужина радног времена 8 сати дневно, теренски 
рад. 

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани 
кандидати могу своје пријаве да доставе путем мејла или 
да се јаве на контакт телефон послодавца, лице за контакт: 
Павле Кривокапић.

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; рад-
но искуство 2 године.

Грађевински техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: грађевински техничар, IV степен стручне спреме; 
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.
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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 процена без-
бедносних услова за рад кандидата, коју врше надлежни 
органи спровођењем поступка безбедносне провере уз 
сагласност лица. Рок трајања конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведене телефоне особи 
за контакт (Тијана Апостоловић) или путем имејл-адресе 
доставити радну биографију.

„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 искуства 
на наведеним пословима. Теренски рад, рад у сменама, 
радно место са повећаним ризиком (рад на висини), обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

Ћуприја, Цара Лазара 109
тел. 035/8871-508

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, место рада: 

Ћуприја и места рада послодавца
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани грађе-
вински инжењер. Посебна знања и вештине: поседовање 
лиценци 410 или 413 или 414, знање енглеског језика - 
почетни ниво, возачка дозвола Б категорије. Услови рада: 
теренски рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за контакт 
Марина Станојевић.

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 овлашће-
ног интерног ревизора; 5 година радног искуства у привре-
ди. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 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. Обезбеђен смештај, 
обезбеђен превоз од смештаја до посла, рад у сменама. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје прија-
ве да доставе путем мејла или да се јаве на горенаведене 
телефоне, лице за контакт Оливера Павловић.

„РАНЂЕЛОВИЋ - ГРАДЊА“ ДОО
Нови Бечеј, Иве Лоле Рибара 16

тел. 063/7716-593
е-mail: randjelovicgradnja@gmail.com

Машински инжењер за производно 
машинство

место рада: Нови Бечеј 
(могућност рада од куће)

2 извршиоца

Опис посла: пројектовање и израда радионичких детаља.

УСЛОВИ: машински инжењер, смер производно машин-
ство, VI или VII степен стручне спреме; радно искуство: 
небитно; потребно основно знање рада на рачунару.

КВ столар
Место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 

Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у 
зависности од места боравишта кандидата

3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената.

УСЛОВИ: КВ столар, III, IV или V степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно.

КВ тесар
место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 

Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) - у 
зависности од места боравишта кандидата

3 извршиоца

Опис посла: радионичка израда дрвених елемената (нема 
висинских радова).

УСЛОВИ: КВ тесар, III, IV или V степен стручне спреме; рад-
но искуство: небитно.

Ливац калупар
место рада: Нови Бечеј

3 извршиоца

Опис посла: израда одливака у песку.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно је искуство 
у траженом послу минимум 12 месеци.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 

доставе путем имејла или да се јаве на контакт телефон 
послодавца, лице за контакт: Зоран Ранђеловић.

„МИЛЕ ИНВЕСТ ГРАДЊА“ ДОО, 
ПАНЧЕВО

Панчево, Лава Толстоја 6
тел. 066/6627-334

е-mail: mileivestd.o.o@gmail.com

Руководилац градилиштем
место рада Београд, послодавац је најавио 
могућност упућивања запослених лица на 

рад у СР Немачку
2 извршиоца

УСЛОВИ: грађевински инжењер/грађевински техничар; 
радно искуство најмање 2 године; возачка дозвола Б 
категорије. Обезбеђен смештај. Рок трајања конкурса: до 
20.10.2018. године. Кандидати могу да се јаве на телефон: 
066/6627-334, особа за контакт Драгана Стевковић, или 
путем мејл-адресе да доставе радну биографију.

„STIRG METALL“ ДОО ИНЂИЈА
Инђија, Југоисточна радна зона бб

тел. 022/215-0358
е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Конструктор
пробни рад 1 месец

Опис посла: израда 3Д модела, радионичких цртежа, 
склопних цртежа, документације; вођење пројеката; изра-
да калкулација и понуда.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, машински 
факултет; радно искуство минимум 2 године; немачки језик 
- виши ниво.

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије машин-
ске обраде; прављење програма за машину за ласерско 
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар 
(за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум 
2 године; познавање енглеског језика (писање, читање, 
комуникација); пожељно знање немачког језика.

Заваривач
пробни рад 1 месец

5 извршиоца

Опис посла: TIG и MIG/MAG заваривање, алуминијума, 
прохрома, челика; сечење, бушење, брушење лимова, 
цеви, плоча, профила; монтажа конструкција; чишћење и 
одржавање задуженог алата и опреме; попуњавање кон-
тролних листова делова и производа и активно учество-
вање у процесу контроле.

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинске струке; рад-
но искуство минимум 2 године; познавање рада на ручним 
алатима (апарат за заваривање, брусилица); пожељно 
познавање техничких цртежа и њихово читање.

Оператер и програмер на CNC 
глодалици (стругу)
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: израда делова по цртежу, самостално или уз 
асистенцију, оператер; програмирање делова на CNC гло-
далици (предност); контрола обрађених комада, попуња-
вање пратеће техничке документације.

УСЛОВИ: III, IV степен машинске струке (машински техни-
чар, металостругар, металоглодач, металобрусач, алатни-
чар); радно искуство минимум 1 годинa; руковање са мер-
ним инструментима, познавање алата и режима.

Оператер на апкант преси - Trumpf 170t
пробни рад 1 месец

Опис посла: програмирање машине и савијање лимова на 
преси Trumpf.
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УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме, машинске струке; 
радно искуство: минимум 2 године - на апкант преси или 
некој сличној машини за савијање; познавање техничких 
цртежа и њихово читање.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. 
Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон послодав-
ца 022/215-0358 (звати од 8 до 16 часова), лице за контакт: 
Небојша Нешковић.

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 иску-
ство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце који не поседу-
ју потребна знања послодавац ће организовати бесплатну 
обуку. Заинтересовани кандидати могу да се обрате посло-
давцу на наведени број телефона, 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, обезбеђена исхра-
на, обезбеђен превоз. Заинтересовани кандидати 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 спреме, 
са завршеном обуком за електрозаваривача, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседују наведе-
на знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Трајање конкурса: до попуне.

ХИП „ПЕТРОХЕМИЈА“ АД ПАНЧЕВО 
26000 Панчево, Спољностарчевачка 82 

Инжењер службе
УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике за енер-
гетику, енглески језик - средњи ниво. Радно место са 
повећаним ризиком, приправник. Могућност пријема и 
лица са искуством. Контакт мејлом: hr@hip-petrohemija.rs.

„ЛФЦО ОПРЕМА“ ДОО
11000 Београд, Мишка Јовановића 9

тел. 062/455-920

Сервисирање машина за месну 
индустрију

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, електромеханичар; 
возачка дозвола Б категорије; знање енглеског језика - 
виши ниво; познавање индустријске електрике и електро-
нике; пробни рад 6 месеци. Кандидати могу да пошаљу 
пријаву на e-mail: ivana@lfco-oprema.com или да се јаве 

на контакт телефон: 011/2412-307. Конкурс је отворен до 
попуне радног места.

АБР ДОО
18000 Ниш, Медијана

Обреновићева, бр. 82/18
тел. 064/1296-562

e-mail: nikolarudic@gmail.com

Архитектонски - грађевински техничар
место рада: Сурчин, Добановци, на одређено 

време од 12 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања, радно искуство барем 12 месеци, познавање рада у 
Auto Cad-у, пробни рад месец дана. Рок за пријаву на кон-
курс је 30 дана од дана објављивања.

АБР ДОО
18000 Ниш, Медијана Обреновићева 82/18

тел. 064/1296-562
e-mail: nikolarudic@gmail.com

Архитекта
место рада: Сурчин, Добановци, на одређено 

време од 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани 
инжењер архитектуре, знање рада у Revit Bim 3d програму, 
пробни рад од месец дана. Рок за пријаву на конкурс је 30 
дана од дана објављивања.

FM PHARM DOO
24000 Суботица, Вука Мандушића 39/а

e-mail: srdjancp@gmail.com

Техничар у производњи лекова
пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пожељно хемијски, 
лабораторијски, медицински, фармацеутски или ветери-
нарски техничар, без обзира на радно искуство. Слање био-
графија на имејл. Оглас је отворен до 10.11.2018. године.

EGG TRADE DOO
24000 Суботица, Томе Рудића Браце 3

тел. 063/1193-950, 024/566-195

Физички радник
на живинарској фарми, пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у било ком зани-
мању, без обзира на радно искуство; обезбеђен превоз и 
исхрана. Јављање кандидата на контакт телефон. Оглас је 
отворен до 09.11.2018. године.

             

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-012

e-mail: hr@beg.aero

Помоћни радник на чишћењу терминала
привремени и повремени послови

30 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; без обзира на радно искуство. Трајање кон-
курса: 01.11.2018. године. Кандидати могу контактирати 
послодавца путем телефона или доставити радне биогра-
фије на мејл-адресу послодавца. Лице за контакт: Aлексан-
дра Ђукић.

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

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

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

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

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство 
12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сменама, 
ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, дужина радног времена 45 сати недељ-
но. Трајање конкурса: до попуне. Разговор са послода-
вцем организован сваког радног дана од 08 до 15 часова, 
на адреси: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе 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 (Шпа-
нија, 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.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у међуна-
родном саобраћају; поседовање возачке дозволе Е кате-
горије. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу 
да се јаве послодавцу путем телефона, особа за контакт: 
Владета Радосављевић или доставити радне биографије 
путем имејла.

ФЦЦ ЕКО ДОО БЕОГРАД
Београд - Вождовац, Мокролушка нова 5

e- mail: posao@fcc-group.rs
тел. 060/8171-079

Возач теретног моторног возила
привремени и повремени послови са 

могућношћу закључења уговора о раду, за 
рад у Крагујевцу

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, без обзира на 
занимање, радно искуство минимум 24 месеца; возачка 
дозвола Ц, Е категорије. Рад у сменама, ноћни рад, обез-
беђен превоз. Трајање конкурса: 15 дана. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе путем поште, мејлом 
или да се јаве на наведени број телефона. Лице за контакт 
Милан Миленковић.

DOO “TAXI 500L”
18000 Ниш, Булевар Немањића 7/9

Диспечер
УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком зани-
мању, знање рада на рачунару, знање енглеског јези-
ка. Телефон за контакт: 060/4301-500. Рок за пријаву: 
30.10.2018. године.
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           Наука и образовање

БЕОГРА Д

СРЕДЊА ЗАНАТСКА ШКОЛА
Београд, Вукасовићева 21а

тел. 011/3594-104

Наставник основа технике рада са 
праксом

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник основа технике рада са 
праксом

са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Дефектолог - наставник oсновa технике 
рада са праксом

у обиму од 80% радног времена и пружања 
стручне подршке редовним школама - 

непосредна додатна подршка у обиму од 
20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана

Наставник српскoг језика и 
књижевности

са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

Наставник за групу предмета у подручју 
рада Пољопривреда, производња и 
прерада хране (технологија рада са 
40% радног времена и практична 

настава за образовни профил цвећар - 
вртлар са 60% радног времена) 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа, у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/18 - др.за-
кони): 1) одговарајуће образовање из чл. 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони) и у складу са 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама за 
ученике лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник” бр. 1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16); 
2) да кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова под 
1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а доказ 
под тачком 2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат доставља: биографију (CV), доказ о одговарајућем 
образовању (оверену копију дипломе), доказ односно уве-
рење о неосуђиваности (оригинал - да није старије од 6 
месеци), држављанство (оверена копија или оригинал - да 
није старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
(оверена копија или оригинал) и извод из матичне књиге 
венчаних (за кандидате који су променили презиме, ове-
рена копија или оригинал). Доказ о знању српског језика 
достављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику. Доказ о здравственој спо-
собности доставља кандидат који буде изабран, непосред-
но пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Пријаве на 
конкурс слати на адресу: Средња занатска школа, 11090 
Београд - Раковица, Вукасовићева 21а. Контакт телефон: 
011/3594-104.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

“ЂУРО САЛАЈ“
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

1) Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: за радно место 1: андрагошки асистент, најмање 
средње образовање; савладан програм за оспособљавање 
директора, наставника, стручног сарадника и андрагошког 
асистента за рад са одраслима: Интегрални програм обуке 
за остваривање програма функционалног основног обра-
зовања одраслих. Према Правилнику о условима у погледу 
простора, опреме, наставних средстава и степена и врсте 
образовања наставника и андрагошких асистената за ост-
варивање наставног плана и програма основног образо-
вања одраслих (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
13/2013 и 18/2013); поседовање психичке, физике и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима; извр-
шена психолошка процена способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад; неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни кандида-
та, утврђеног у складу са законом. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар који кандидати попуњавају на званичној интернет 

страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије и достављају га школи уз доку-
ментацију; доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених); оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); оверен препис/фото-
копију документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и путем горенаведеног телефона.

2) Наставник географије и наставник 
предмета Одговорно живљење у 

грађанском друштву
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције помоћника 
директора

3) Наставник предузетништва и 
наставник хемије

са 50% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, до повратка запосленог са фукције 

помоћника директора

УСЛОВИ: за радна места 2 и 3: 1) високо образовање сте-
чено: на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. године; 2) да 
кандидат 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик - образовно-васпитни рад се остварује на 
српском језику. Докази о испуњености услова из тачака 1) 
и 3) - 5) су саставни део пријаве за конкурс и подносе се 
у виду оверених фотокопија, а доказ под тачком 2) при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, а документацију из тачке 4) овог 
конкурса, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, најкасније у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Решење о избору кандидата донеће 
конкурсна комисија у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријавни формулар и потребну 
документацију треба послати на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на горенаведени телефон.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЗАГА МАЛИВУК”

11210 Београд, Грге Андријановића 18
тел. 011/2712-371

 
Педагог

са 50% радног времена, на одређено времe, 
замена запослене на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: високо образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17 и 27/18) и занимање према Правилни-
ку 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, 3/2017 и 13/2018 од 17.07.2018. године); да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 

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 примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способ-

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 
3)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду.
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запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на конкурс 
приложити: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; кратке биографске податке; доказ о струч-
ној спреми (оверена копија дипломе), доказ о броју бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
професионалне праксе, уверење о неосуђиваности изда-
то од МУП-а, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених. Доказ који се односи на психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом подноси се при-
ликом пријема у радни однос. Пријаве се подносе на адре-
су установе, а ближе информације се могу добити на број 
телефона: 011/2712-371. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ 

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
30.05.2018. године поништава се у целости. 

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

e-mail: konkurs@boskovic.edu.rs

Наставник географије
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, географски факул-
тет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво 
Ц1).

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, математички факул-
тет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво 
Ц1).

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду (“Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УЦ и 
113/17), потребно је да кандидат испуњава услове у скла-
ду са чл. 139, 140 и чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
бр.88/2017 и 27/2018 - др. закони), као и да има одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). 
Биографију слати искључиво на имејл-адресу: konkurs@
boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од дана објављивања огла-
са, а кандидати који уђу у ужи избор накнадно ће доставити 
осталу потребну документацију.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ И
РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Београд, Војводе Степе 283
тел./факс: 011/2471-099

e-mail: office@viser.edu.rs www.viser.edu.rs

Расписује конкурс за избор у сарадничко звање

Асистент за област Електротехничко и 
рачунарско инжењерство, ужа стручна 

област Рачунарство и информатика
на одређено време од 3 године

Основни послови и задужења радног места асистента 
су да: у складу са наставним плановима и програмима 
акредитованих студијских програма струковних студија, 
плановима и структуром кратких програма студија и про-
грамима стручног усавршавања и целоживотног учења, 
припрема и изводи вежбе и друге облике наставе за које је 

задужен, под стручним надзором предметног наставника; 
обавља консултације са студентима и континуирано пра-
ти и вреднује њихов рад кроз наставу; учествује и пома-
же предметном наставнику у припреми наставног проце-
са, организацији и спровођењу утврђених облика провере 
знања (колоквијума, испита и слично); води евиденцију о 
присуству и активностима студената на часовима вежби и 
других облика наставе за које је задужен, прати рад сту-
дената; стручно се усавршава и похађа докторске студије; 
учествује у припреми и унапређивању наставних метода и 
материјала за студенте; учествује у реализацији истражи-
вачко-развојних пројеката; врши надзор над радом радно 
ангажованих сарадника (демонстратора), ангажованих на 
предмету који му је поверен; подноси руководиоцу одго-
варајућег СП месечни извештај о раду, до 5. у наредном 
месецу за претходни месец; подноси извештај Настав-
но-стручном већу о свом трогодишњем раду; учествује у 
раду Наставно-стручног већа и других стручних тела које 
ВИШЕР формира; обавља, по потреби, друге послове из 
делокруга радног места.

УСЛОВИ: Подаци о минималним (општим) условима за 
избор у сарадничко звање (запослење на радном месту) 
асистента и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: а) Минимални (општи) 
услови за избор у звање асистента: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене студије другог степена у области 
за коју се бира (Електротехника и рачунарство), на акре-
дитованој високошколској установи и акредитованом сту-
дијском програму у Републици Србији или еквивалентан 
научни, односно стручни назив из научне, односно стручне 
области за коју се бира у звање, стечен у иностранству и 
признат у складу са Законом о високом образовању; кан-
дидат је сваки од претходних нивоа студија завршио са 
просечном оценом најмање 8; кандидат мора имати статус 
студента на студијама трећег степена - докторским студија-
ма из научне области за коју се бира (Електротехника и 
рачунарство); кандидат мора поседовати склоности и спо-
собност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање (ако је кандидат 
лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитивна оце-
на доприноса развоју наставе и других делатности ВИШЕР; 
ако постоје елементи за оцењивање, позитивна оцена 
доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка. б) Подаци 
о потребној стручној оспособљености, знањима и вешти-
нама, односно потребним компетенцијама: Поред напред 
набројаних минималних услова, кандидат за избор у сарад-
ничко звање асистент за област Електротехничко и рачу-
нарско инжењерство, ужа стручна област Рачунарство и 
информатика обавезно мора поседовати и следећа стручна 
знања, односно следеће компетенције: поседовање знања, 
вештина и компетенција за рад са софтверскима алатима 
неопходним за релизацију лабораторијских вежби, и то C, 
Matlab, SystemView, LabView; добро познавање базичних 
предмета из области Електротехника и рачунарство, пре 
свега принципа електротехнике, електронике, телекомуни-
кација, аудио и видео технике и информатике. Предност 
имају кандидати који имају искуство у раду са студентима 
у високом образовању. Процена испуњености минималних 
(општих) и посебних услова (поседовања потребне стручне 
оспособљености, знања и вештина, односно компетенција) 
за избор у сарадничкo звањe из овог конкурса, вршиће се 
на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву на 
конкурс, као и на основу евентуалног усменог интервјуа. 
Пријаве на овај конкурс (у погледу било ког сарадничког 
звања) се могу поднети најкасније у року од седам дана, 
рачунајући од дана објављивања овог конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак- петак) од 10 до 16 часова или 
послати путем поште, на адресу: Висока школа електротех-
нике и рачунарства струковних студија, Војводе Степе 283, 
Београд – Вождовац. Пријаве послате поштом морају стићи 
у ВИШЕР до истека наведеног рока за конкурисање, иначе 
ће се сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, као и 
пријаве на овај конкурс уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, биће одбачене. Лично име и контакт подаци 
лица задуженог за давање обавештења о конкурсу: Горан 
Пантић, телефон: 011/3950-034, канцеларија 002, Војводе 
Степе 283 Вождовац, Београд, радним данима (понедељак 
- петак), од 11 до 16 часова. Пријава на овај конкурс мора 
обавезно да садржи податке о сарадничком звању (однос-
но радном месту) на које кандидат конкурише и податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву се обавез-

но достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), не 
старије од месец дана. Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, 
кандидати приликом пријаве на конкус достављају потврду 
да су поднели захтев за издавање тог уверења, док уве-
рење о неосуђиваности морају доставити најкасније до 
дана заснивања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потребног, однос-
но одговарајућег високог образовања, који је прописан као 
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање асистента се подносе фотокопије диплома и са 
студија првог и са студија другог степена); уверење висо-
кошколске установе о томе да кандидат има статус студен-
та који је прописан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише (за звање асистента статус студента 
на докторским студијама); извод из матичне књиге рође-
них (или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одго-
варајуће доказе који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада 
(потврда образовне установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати 
студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о посе-
довању посебних стручних знања, односно компетенција, 
које су прописане као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише, ако такви докази постоје (сертифи-
кати и слично). Подаци о месту и дану када се очекује да 
ће започети провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном поступку, ако 
се таква провера буде спроводила. Ако се таква провера 
буде спроводила, провера оспособљености, поседовања 
тражених знања и вештина, односно компетенција канди-
дата ће се спровести путем усменог интервјуа, који ће се 
одржати 25. октобра 2018. године или касније, у просто-
ријама ВИШЕР. Кандидат који поднесе благовремену, уред-
ну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, на основу 
доказа приложених уз пријаву на овај конкурс, утврди да 
испуњава услове за избор у звање у погледу кога конкури-
ше, накнадно ће бити обавештен о тачном времену одржа-
вања интервјуа.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ“

Београд, Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, предмет 

Виолина

Наставник уметничких и стручних 
предмета у музичкој школи, предмет 

Рано певање
на Одсеку за рану музику, са 9% радног 

времена, на одређено време, замена 
одсутног запосленог преко 60 дана

Корепетитор
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017), чланом 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 18/13 и 2/17) и чл. 3 и 4 Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 16/15, 
11/16 и 2/17). Остали услови су прописани чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, биографију, 
доказ о стеченом образовању (оверене фотокопија дипло-
ме и додатака дипломи), уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених, 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 за лиценцу (у складу 
са чл. 142 Закона о основама система образовања и васпи-

Наука и образовање
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тања); уверење о неосуђиваности прибављено од надлеж-
ног органа МУП-а; доказ о знању српског језика подноси 
кандидат који средње, високо образовање није стекао на 
српском језику, издат од одговарајуће високошколске уста-
нове. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
кандидат доставља пре закључења уговора о раду. За 
радно место наставника уметничких и стручних предмета 
у музичкој школи, предмет Рано певање, на Одсеку за рану 
музику, потребно искуство у ренесансном ансамблу. За рад-
но место корепетитора обавезно полагање аудиције. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће са узимати у разматрање. Пријаве се подно-
се на адресу: Музичка школа „Јосип Славенски“, Београд, 
Радослава Грујића 2а, са назнаком: „За конкурс“.

ВИСОКА ШКОЛА - AКАДЕМИЈА
СРПСКЕ ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ

ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ
Београд, Краља Петра 2

тел. 011/26-30-946
e-mail: visokaskolaspc@ptt.rs

Поништење огласа објављено у публикацији „Посло-
ви” број 786-787 од 18. јула 2018. се поништава, односно 
потврђује се важење огласа објављеног у публикацији 
„Послови” 23.05.2018. године. Рок за пријем пријава се про-
дужава се за 7 дана.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

1) Наставник разредне наставе
на одређено време до истека мандата 

директора школе, а најдуже до 31.08.2022. 
године

2) Наставник математике
са 42,22% радног времена, на одређено 
време, најдуже до краја школске године, 

до 31.8.2019. године, због именовања 
помоћника директора на период од једне 

школске године

3) Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године, 

до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање - у складу са чл. 140, 142, 143 и 
144 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 
2/2017 и 13/18); 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана доказују 
се приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3)-5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни форму-
лар (налази се на сајту Министарства просвете) достави-
ти: писану биографију, оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми, оверену копију додатка дипломи са пода-
цима о положеним испитима (само за кандидате за радна 
места под 1 и 2), оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену копију 
извода из матичне књиге рођених, потврду о некажња-
вању надлежне полицијске управе (не старију од 1 месе-
ца), оверену копију доказа о положеном испиту за лиценцу 
или уверења о положеном стручном испиту (за радна места 

под 1 и 2), очитану личну карту, доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду. У току 
трајања поступка одлучивања о избору кандидата, Конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се у року од 8 
дана од дана истека рока за подношење пријава упућују на 
претходну проверу психофизичких способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба за запо-
шљавање, о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА 
11450 Сопот, Кнеза Милоша 12

тел. 011/8251-120

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017), стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основим студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кан-
дидат испуњава услове за наставника средње економске 
школе за подручја рада Економија, право и администра-
ција и Трговина, угоститељство и туризам, за педагога и 
психолога; да има дозволу за рад (лиценцу) за наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе (у року од 2 године од дана ступања 
на дужност); да има најмање 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Комисија за избор 
директора цениће и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), као доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: радну биографију 
- CV; оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању, не старија од 6 месеци; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
(дозвола за рад), не старије од 6 месеци; обуку и положен 
испит за директора (пријава се неће сматрати непотпу-
ном, јер је Програм обуке за директора школе и Правил-
ник о полагању испита за директора школе ступио на 
снагу 25.08.2018. године, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора школе у року који 
предвиђа закон); потврду да има најмање 8 година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу истраге, не ста-
рије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције у складу 
са чл. 136 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; остала документа која могу послужити као доказ о 
стручним и организаторским способностима; доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег 

вредновања, уколико се на конкурс пријављује лице које 
је претходно обављало дужност директора; доказ да зна 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том језику. 
Сва потребна документација се подноси у оригиналу или 
овереним фотокопијама, не старијим од 6 месеци. Прија-
ве са потребном документацијом се подносе препорученом 
пошиљком или лично на адресу школе, у затвореној ковер-
ти, са назнаком „Пријава по конкурсу за избор директора“. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе, на телефон бр. 011/8251-120.

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ПТТ ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 16
тел. 011/3291-007, 011/3290-861

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка стално запослене са породиљског 

одсуства

Наставник практичне наставе
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка стално запослене са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
испуњавају следеће услове: да поседују одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 139, 140, 142, 143 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник“, број 88/17), Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 8/15, 11/16, 13/16 и 2/17), за 
наставника математике и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Електро-
техника („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016 и 2/2017) за наставника практичне наста-
ве; да кандидати имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: попуњен и одштампан пријавни формулар на 
званичној страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, доказ из казнене евиденције 
МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 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 кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци), доказ одговарајуће 
високошколске установе о познавању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику (оригинал 
или оверена фотокопија). Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад да децом и ученицима 
изабрани кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор, избор се врши у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања. У поступку одлучивања 

Наука и образовање
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о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања. Пријаве доставити лично или слати на 
наведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора за ужу 

научну област Трошкови и калкулације
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно 
место ванредног професора за ужу 

научну област Исхрана, физиологија и 
анатомија домаћих и гајених животиња

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

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

Хемијско инжењерство
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Наставник за избор у звање и на радно 
место доцента за ужу научну област 
Примењена зоологија и рибарство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на радно 
место асистента за ужу научну област 
Одгајивање и репродукција домаћих и 

гајених животиња
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, студент докторских 
студија који је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање 8 и који показује смисао 
за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави 
за ужу научну област Технолошка 

микробиологија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалистичких 
студија који је студије првог степена завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о уређењу дела поступка избора у звања и 
заснивања радног односа наставника и начину и поступку 
избора у звања и заснивања радног односа сарадника и 
Статутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова конкурса: биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није под истрагом (доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не старија од 6 
месеци), достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс 
је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 154
тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област 
Менаџмент технологије, иновација и 

развоја
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: може бити изабрано лице који је претходне сте-
пене студија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, има научни назив доктора 
наука; има научне,односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама, и 
способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву треба 
да приложе: диплому о завршеним претходним степенима 
студија са просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, биогра-
фију, списак радова и саме радове. Услови за избор су 
прописани Законом о високом образовању, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету, Критеријумима за стицање звања настав-
ника на Универзитету у Београду, Статутом Универзитета, 
Статутом Факултета и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова на Факултету. Напомена: Сви прило-
зи се достављају и у електронској форми на CD-у. Конкурс 
остаје отворен 15 дана од дана објављивања у огласним 
новинама Националне службе за запошљавање “Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДЕВЕТА ГИМНАЗИЈА
„МИХАИЛО ПЕТРОВИЋ АЛАС“

11070 Нови Београд
Булевар Маршала Толбухина 41

тел. 011/2601-292

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка одсутног 

радника

Наставник руског језика
на одређено време до повратка одсутног 

радника, са 90% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка одсутног 

радника, са 50% радног времена

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног 

радника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“ број 88/2017); 1) да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у гимназији; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидати поред биографије треба 
да приложе (у оригиналу или оверене копије) диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве 
слати на наведену адресу школе, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,НХ СИНИША НИКОЛАЈЕВИЋ”

11000 Београд, Тимочка 24
тел. 011/283-6610

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запослене 

преко 60 дана, породиљско одсуство

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од шест месеци): диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Пријаве 
слати на адресу школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
„ЛАЛА И ЛИЛИ“
11070 Нови Београд

Генерала Михајла Недељковића 43
тел. 011/2270-650

e-mail: mirjana.kuzmanovic@hotmail.com

Медицинска сестра - васпитач у јасленој 
групи

на одређено време до повратка одсутног 
радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сестра - 
васпитач, пожељно је радно искуство, познавање енглес-
ког језика на почетном нивоу. Пробни рад од 1 месеца. Рад 
је у сменама, обезбеђена исхрана и превоз. Рок за пријаву 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл-адресу: 
mirjana.kuzmanovic@hotmail.com и путем телефона на број: 
011/2270-650.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У

БЕОГРАДУ
11080 Земун

Цара Душана 254

Наставник у звању професора 
струковних студија за област Медицина, 

ужа научна област Стоматологија

УСЛОВИ: докторат стоматолошких наука из области зубне 
протетике, најмање два научна или стручна рада објавље-
на у целости у последњих 5 година у међународним или 
домаћим научним или стручним часописима или зборни-
цима са научних или стручних скупова, са рецензијама, из 
области за коју се бира или један рад и објављену лите-
ратуру из области за коју се бира (уџбеници, практикуми, 
скрипта, приручници, збирке задатака, монографије, прег-
ледни чланци) и искуство у настави од 5 година у високом 
образовању.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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Наставник у звању професора 
струковних студија за област 

друштвено-хуманистичке науке, за ужу 
научну област Економија

УСЛОВИ: докторат из области економских наука, нај-
мање два научна или стручна рада објављена у целости 
у последњих 5 година у међународним или домаћим науч-
ним или стручним часописима или зборницима са научних 
или стручних скупова, са рецензијама, из области за коју се 
бира или један рад и објављену литературу из области за 
коју се бира ( уџбеници, практикуми, скрипта, приручници, 
збирке задатака, монографије, прегледни чланци) и иску-
ство у настави од 5 година у високом образовању.

Наставник у звању професора 
струковних студија за област 

друштвено-хуманистичке науке, за ужу 
научну област Економија

са 10% радног времена

УСЛОВИ: докторат из области економских наука, нај-
мање два научна или стручна рада објављена у целости 
у последњих 5 година у међународним или домаћим науч-
ним или стручним часописима или зборницима са научних 
или стручних скупова, са рецензијама, из области за коју се 
бира или један рад и објављену литературу из области за 
коју се бира ( уџбеници, практикуми, скрипта, приручници, 
збирке задатака, монографије, прегледни чланци) и иску-
ство у настави од 5 година у високом образовању.

Наставник у звању предавача за 
област медицина, ужа научна област 

Психијатрија
са 90% радног времена, на одређено време

УСЛОВИ: медицински факултет са специјализацијом из 
психијатрије, најмање један научни односно стручни рад 
објављен у међународним или домаћим научним или 
стручним часописима или зборницима са научних или 
стручних скупова, са рецензијама, из области за коју се 
бира у последњих 5 година и искуство у настави од 5 годи-
на у високом образовању.

Наставник у звању предавача за ужу 
научну област Хигијена

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистеријум медицинских наука или специјали-
зација из хигијене, медицински факултет, најмање један 
научни односно стручни рад објављен у међународним или 
домаћим научним или стручним часописима или зборни-
цима са научних или стручних скупова, са рецензијама, из 
области за коју се бира у последњих 5 година и искуство у 
настави од 5 година у високом образовању.

Наставник у звању наставника вештина 
за област медицина, ужа научна област 
Физикална медицина и рехабилитација

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене студије првог степена на акредитова-
ној високошколској установи у акредитованом студијском 
програму у одговарајућој научној/стручној области за коју 
се бира, објављена најмање два стручна рада из научне, 
односно стручне области за коју се бира, најмање 5 година 
радног искуства у наставима са студентима у високом обра-
зовању и најмање три године радног искуства на стручним 
пословима примерено области за коју се бира на период 
од 5 година.

Сарадник у звању асистента за 
област медицина, ужу научну област 

Физикална медицина и рехабилитација
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршено високо образовање другог степена на 
академској установи и акредитованом студијском програму. 
Сваки од претходних нивоа студија завршен са просечном 
оценом најмање осам, да кандидат има статус студента на 
студијама трећег степена - докторских студија из научне 
области за коју се бира и поседује сколоности и способ-
ности за наставни рад и бира на период од 3 године.

ОСТАЛО: Поред општих и посебних услова кандидати тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама Закона 
о високом образовању, Статута Школе и Правилником о 
систематизацији радних места. Пријаве кандидата са при-
лозима (биографија са неопходним подацима за писање 
извештаја, извод из матичне књиге рођених, оверене фото-

копије дипломе, списак радова и други прилози којима кан-
дидат доказује да испуњава услове конкурса), подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”, на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремено 
достављене пријаве неће се узети у разматрање.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 

Прерађивачка металургија и метални 
материјали

на одређено време, изборни период од 3 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника и сарадника на Техничком факултету, кандидат 
треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: VII/1 
степен стручне спреме, дипломирани инжењер металур-
гије и уписане докторске академске студије из области тех-
ничких наука студијског програма металуршко инжењер-
ство. Остали услови утврђени су одредбом члана 84 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр 88/2017) и чла-
на 109 Статута Техничког факултета у Бору.

Универзитетски сарадник у звању 
сарадника у настави за ужу научну 

област Хемија, хемијска технологија и 
хемијско инжењерство

на одређено време, изборни период од 1 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом и 
Статутом Техничког факултета, као и Правилником о сти-
цању звања и заснивању радног односа универзитетских 
наставника и сарадника на Техничком факултету, канди-
дат треба да испуњава и следеће посебне услове за рад: 
VII/1 степен стручне спреме, дипломирани инжењер тех-
нологије или дипломирани хемичар, са завршеним технич-
ким, технолошким или хемијским факултетом и уписане 
мастер академске студије студијског програма технолошко 
инжењерство. Остали услови утврђени су одредбом чла-
на 83 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017) и члана 109 Статута Техничког факултета у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, неопходно је доставити 
доказе о испуњености услова конкурса (биографија, спи-
сак радова, копиране стране научних и стручних радова, 
диплома о одговарајућој стручној спреми, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа непостојања сметње из члана 75 став 
4 Закона о високом образовању (Сектор аналитике Поли-
цијске управе МУП-а), документа у оригиналу или овереном 
препису. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова конкурса, достављају се на горенаведену адресу. 
Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА
19320 Кладово, Младости 1

тел./факс: 019/801-274 803-443
e-mail: srednjaskolakladovo@gmail.com

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са функције, са 25% радног 

времена

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 

запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 ЗОСОВ-а, чл. 2 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама („Сл. гласник 
РС“, бр. 8/15, 11/16, 13/16, 2/17, 13/18) и чл. 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у гимназији („Сл. гласник - Про-
светни гласник”, бр. 15/13, 11/16, 2/17, 11/17, 13/18); пси-

хичка, физичка и здравствена спосоибност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да кандидат зна 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и уз одштампани и попуње-
ни пријавни формулар школи доставља следећу докумен-
тацију: диплому о стеченом високом образовању; доказ 
о неосуђиваности (прибавља га кандидат из полицијске 
управе према месту рођења); уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених; пис-
мени доказ (уверење или сертификат) да је кандидат поло-
жио испит из српског језика одговарајуће високошколске 
установе, којим потврђује да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је 
одговарајуће образовање стекао на страном језику. Доказ 
о здравственој спобности за рад са децом и ученицима 
кандидат прибавља и доставља школи након избора, а 
пре закључења уговора о раду. Уколико кандидат подно-
си копије наведених докумената, исте морају бити овере-
не. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Конкурс спроводи комисија именована од 
стране директора школе по поступку кји је регулисан чл. 
154 ЗОСОВА-а (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018). По 
извршеном избору, односно након доношења решења о 
избору кандидата од стране конкурсне комисије, кандидати 
незадовољни решењем конкурсне комисије, биће писмено 
обавештени у законском року, како би искористили своје 
право на правну заштиту.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Пољопривредна 

механизација
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских 
наука, доктор биотехничких наука, доктор пољопривред-
них наука. Остали услови за избор у звање наставника 
утврђени су чланом 74 ст. 6 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“ број 88/2017, 27/2018, 73/2018), Правил-
ником о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Ста-
тутом Агрономског факултета у Чачку. Напомена: кандидат 
мора да испуњава општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чланом 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и дужан је да уз пријаву на конкурс достави и одгова-
рајући доказ надлежног органа (МУП-а) о неосуђиваности. 
Пријаве кандидата који не доставе наведени доказ или не 
испуњавају овај услов, неће се узети у разматрање. Прија-
ва на конкурс садржи име и презиме кандидата, датум и 
место рођења, адресу становања и број телефона, подат-
ке о образовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву обавезно доставити прилоге: биографију, списак 
радова, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о 
неосуђиваности и друго. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање (www.kg.ac.rs - прописи-универзитетски прописи-до-
кументи и акта у области образовања и наставе), утврђена 
је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна 
документа, која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних  и изборних елемената прописа-
них чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт 
диску CD-у), на начин утврђен овим упутством. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу. Рок за пријаве на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Технологија биљних 

сировина
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука, доктор биотехничких наука, доктор хемијских наука, 
доктор наука-технолошко инжењерство, доктор наука-хе-
мијске науке, доктор наука - биохемиијске науке. Остали 
услови за избор у звање наставника утврђени су чланом 74 
ст. 6 Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“. број 
88/2017, 27/2018, 73/2018), Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Агрономског факул-
тета у Чачку. Напомена: кандидат мора да испуњава општи 
предуслов у погледу неосуђиваности утврђен чланом 
72 став 4 Закона о високом образовању и дужан је да уз 
пријаву на конкурс достави и одговарајући доказ надлеж-
ног органа (МУП-а) о неосуђиваности. Пријаве кандидата 
који не доставе наведени доказ или не испуњавају овај 
услов, неће се узети у разматрање. Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву обавезно 
доставити прилоге: биографију, списак радова, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ надлежног органа МУП-а о неосуђи-
ваности и друго. Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање (www.
kg.ac.rs. - прописи-универзитетски прописи-документи и 
акта у области образовања и наставе), утврђена је обавеза 
кандидата, учесника конкурса, да релевантна документа, 
која прилаже ради оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних  и изборних елемената прописаних чланом 8 
Правилника о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
доставља у електронском облику (на компакт диску CD-у), 
на начин утврђен овим упутством. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу. Рок за пријаве на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 
НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању и на радном месту 
доцент или ванредни професор, за ужу 

научну област Физика и технологија 
материјала

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: докторат наука из уже научне области за коју се 
наставник бира. Поред наведеног услова кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу (број II-01-
52 од 09.01.2017. године - пречишћен текст) и Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 26.04.2018. 
године). Пријава на конкурс садржи име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о радном искуству 
и друго. Уз пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми као и оверене фотокопије диплома 
о претходно завршеним нивоима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ надлежног 
органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018) и чл. 135 ст. 1 Статута Уни-
верзитета у Крагујевцу. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних доку-
мената  које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.
rs - Избори у звања - Документи за заснивање радног одно-
са и стицање звања наставника), утврђена је обавеза кан-
дидата, учесника конкурса, да релевантна документа која 
прилаже ради оцене испуњености општих услова, као и 
обавезних и изборних елемената прописаних чланом 8. 
Правилника о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагујевцу, 
доставља у електронском облику, на начин утврђен наве-
деним Упутством.

ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању услова кон-
курса доставити на горенаведену адресу. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања у публикацији „Послови” 
и на интернет страници Универзитета у Крагујевцу. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве неће се раз-
матрати. Фотокопије поднетих докумената уз пријаву на 
конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА

ШКОЛА СА ДОМОМ ЗА
УЧЕНИКЕ ОШТЕЋЕНОГ

СЛУХА И ГОВОРА „11. МАЈ“
35000 Јагодина, Славке Ђурђевић 8

тел. 035/8223-204
e-mail: skolazagluve035@mts.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закони), односно: да је сте-
као одговарајуће високо образовање) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагошких 
наука, при чему мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима, да није осуђивано правоснажном 
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 родоскрвнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, 
да има дозволу за рад, обуку и положен испит за директора 
установе, најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан да 
поднесе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о држављанству (уверење не може бити старије од 
6 месеци или извод из матичне књиге рођених); доказ о 
знању српског језика (осим кандидата који је образовање 
стекао на том језику); оригинал или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал или оверену фотокопију доказа да 
има обавњену обуку и положен испит за директора (прија-
ва која не садржи доказ о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора); уверење надлежне полицијске упра-
ве да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела, као и да за кандидата није утврђено дис-
криминаторно понашање како је предвиђено Законом 
о основама система образовања и васпитања (уверење 
мора бити издато након расписивања конкурса); уверење 
надлежног привредног суда да кандидат није правоснажно 
осуђиван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење мора бити издато након расписивања конкурса); 
потврду о стеченом радном искуству у трајању од најмање 
осам година у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (подносе само кандидати који су 
претходно обављали дужност директора установе); пре-
глед кретања у служби са биографским подацима; доказе 
о стручним и организационим способностима (опционо); 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључивања уговора којим се регулише статус изабраног 

директора. Кандидат попуњава формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc и одштампани примерак доставља уз осталу конкурсну 
документацију. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спрово-
ди Комисија за избор директора коју је именовао Школски 
одбор. О резултатима конкурса кандидат ће бити оба-
вештен након што министар просвете, науке и технолош-
ког развоја изврши избор директора, у року од 30 дана од 
дана пријема документације и донесе решење о његовом 
именовању. Пријаву на конкурс за избор директора, зајед-
но са потребном документацијом, доставити школи лично 
или путем поште до истека рока, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за избор директора” на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу на телефон: 035/8223-204.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ”

35260 Рековац, Светозара Марковића 4

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, у месту рада 

Жупањевац

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће образовање за васпитача, и то: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно основне 
струковне студије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или одговарајуће више 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије; да знају срп-
ски језик, на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну 
личну и радну биографију са адресом и контакт телефо-
ном, диплому о стеченом образовању; извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС, уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни фор-
мулар (образац пријавног формулара кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја). Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним формуларом, достављају уста-
нови. Уз пријаву кандидати прилажу следећа документа: 
диплому о стеченом образовању, уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење из казнене евиденције о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања, не старије од 
6 месеци. Пре закључења уговора о раду кандидат дос-
тавља доказ којим потврђује да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. По завршетку конкурса предата документа 
се неће враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично 
или путем поште (са повратницом), на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс”. Ближе информације о конкур-
су могу се добити на број телефона: 035/8411-002.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

35250 Параћин
Глождачки венац 23а

тел. 035/562-376

Наставник грађанског васпитања
са 30% радног врамена, на одређено време 

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 139 ст. 1 тач. 1) и чл. 140 
ст. 1 тач. 1) и 2) Закона о основама система образовања и 
васпитања - одговарајуће високо образовање стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и да има одговарајуће образовање 
у складу са чл. 2 ст. 1 тач. 1) подтачка 2) и став 2 Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, и 11/2017); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад; да 
поседује образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодо-
ва,од којих најмање по 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са ЕСПБ, сходно чл. 142 Закона.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу доку-
ментацију: попуњени и одштампани пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници  Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део ново); кратку 
биографију; оверену фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми или уверење о стеченом високом образовању; 
уверење о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о неосуђиваности које издаје 
надлежна служба МУП-а; лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду); доказ о знању српског језика - уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику; 
уверење из високошколске установе о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина или уверење о положеном стручном испиту за 
лиценцу (за кандидате који поседују лиценцу) или оверену 
фотокопију индекса о положеним испитима из наведених 
дисциплина; уверење о савладаној обуци програма струч-
ног усавршавања из програма прописаних у чл. 2 став 2 
Правилника о степену и врсти образовања наставника који 
изводе образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи. Фотокопије морају бити оверене и не ста-
рије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају установи, у складу са чл. 154 ст. 2 
Закона. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Канди-
дати који су изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања, применом стандардизованих поступака. Писане 
пријаве могу се доставити путем поште или донети лично, 
на адресу школе: ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин, 
Глождачки венац 23а („За конкурс” - са назнаком радног 
места).

ОШ „БРАНКО КРСМАНОВИЋ“
35255 Доња Мутница

тел. 035/540-607

Наставник српског језика
са 94,45% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС, број 88/2017, 27/2018), и то: 1) да 
је стекао високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије): (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) подтачка 
(2) одељка „услови“ мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одгова-
рајуће предмете, односно групу предмета; да има степен 
и врсту образовања у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни преглед”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 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 за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), 
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом високом обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење из казнене евиденције 
МУП-а о неосуђиваности, лекарско уверење (прилаже 
кандидат који буде изабран по конкурсу, пре закључења 
уговора о раду), доказ о знању српског језика (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује дирек-
тор школе. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријавни формулар са документа-
цијом слати препорученом поштом или доставити лично у 
секретаријат школе, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
Конкурсну комисију” на адресу: ОШ „Бранко Крсмановић“, 
35255 Доња Мутница.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Наставник математике
са 33,33% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено време 

до краја школске 2018/2019. године, 
односно до 31.8.2019. године, ради замене 

запосленог распоређеног на послове 
помоћника директора

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене запосленог 
именованог за директора школе, за рад у 

издвојеном одељењу у Стрижи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 ст. 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017), и то: 1) да је стекао високо 
образовање на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије): (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; лице из тачке 1) подтачка (2) одељка „Услови” мора 
да има завршене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајуће предмете, односно групу 
предмета; да има степен и врсту образовања у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни преглед”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 
и 2/17); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на сајту), 
кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми или уверење о стеченом високом обра-
зовању, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), уверење о неосуђиваности, 
лекарско уверење (прилаже кандидат који буде изабран по 
конкурсу, пре закључења уговора о раду), доказ о знању 
српског језика (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „За конкурсну комисију“, на горена-
ведену адресу.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
35250 Параћин, Књаза Милоша 2

тел. 035/563-054

Педагошки асистент
на одређено време до краја шпколске 

2018/2019. године, односно до 31.08.2019. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање, најмање средње у четво-
рогодишњем трајању; да има завршен прописан програм 
обуке за педагошког асистента; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
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међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе следећу доку-
ментацију: попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја - део Ново на 
сајту), кратку биографију, оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, сертификат или оверену копију 
сертификата, издатог од стране Министарства просвете о 
савладаном програму обуке за педагошког асистента, уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о неосуђиваности, лекарско уве-
рење (прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, 
пре закључења уговора о раду), доказ о знању српског 
језика (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику). Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ Национал-
не службе за запошљавање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом или доста-
вити лично у секретаријат школе, у затвореној коверти, са 
назнаком „За конкурсну комисију“, на горенаведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
35230 Ћуприја, Кнеза Милоша бб

тел. 035/8472-466

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове про-
писане законом о раду, као и посебне услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вање и васпитања (“Службени гласник РС” број 88/2017), 
као и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних сарадни-
ка и васпитача у стручним школама (“Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 13/2016 
исп.13/2016, 2/2017, и 13/2018). У радни однос може бити 
примљено лице, под условима прописаним законом и ако: 
има психичку физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да је држављанин Републике Србије, да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Уз 
пријавни формулар преузет са сајта Министарства просве-
те науке и технолошког развоја, доставити: кратку биогра-
фију, оригинал или оверену копију дипломе (као доказ о 
одговарајућем образовнају) доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело утврђено у члану 
139 став 1 т. 3 Закона (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, ори-
гинал или оверена копија не старија од 6 месеци), доказ о 
знању српског језика, као језика на којем се изводи обра-
зовно васпитни рад у школи, доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику. 
Доказ о испуњености услова - психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рада са децом и ученицима - лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Докази о испуњености услова достављају се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон школе: 035/8472-466.

КИКИНДА

ОШ „ФЕЈЕШ КЛАРА“
23300 Кикинда, Др Зорана Ђинђића 9

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог 

одсутног преко 60 дана, са 40% радног 
времена, у првом циклусу основног 

образовања и васпитања

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог 
одсутног преко 60 дана, са 44,44% радног 

времена, у другом циклусу основног 
образовања и васпитања

Наставник српског језика као 
нематерњег

на одређено време до повратка запосленог 
одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарујуће образовање 
у складу са Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС “ број 88/2017 и 27/2018) и у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, број 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
оригинал или оверену фотокопију (не старију од 6 месеци) 
дипломе о стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старију од 6 месе-
ци), доказ о знању језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (диплома уколико је образовање стечено 
на српском језику), извод из казнене евиденције (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија). Доказ из тачке 2 доставиће се пре закључења угово-
ра о раду. Наставник српског језика као нематерњег треба 
да достави и доказ о знању мађарског језика. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Након утврђене испуњености услова кандидата за пријем 
у радни однос, кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака. По 
достављеном извештају са кандидатима ће се обавити раз-
говор. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ

УРОШЕВЦА
Са привременим седиштем у Лепосавићу

38218 Лепосавић, 24. новембра бб

Професор струковних студија, 
наставник за ужу научну област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајући академски, 
научни назив доктора наука из уже научне области за коју 
се бирa; да има објављене стручне радове и да показује 
способност за наставни рад. Остали услови утврђени су 
одговарајућим одредбама чл. 72-75 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутен-
тично тумачење и 68/15), Статута ВТШСС Урошевац, у 
складу са којима ће бити извршен избор кандидата и засни-
вање радног односа.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат доставља дока-
зе о испуњавању услова конкурса, списак научних радова 
са неопходним индексним ознакама и саме радове, био-
графију са описом школско-образовне и радно-професио-
налне историје, доказ да није осуђиван за кривично дело 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци или за 
кажњиво дело које га чини неподобним за рад у државном 
органу (не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених и матичне књиге држављанства, доказ о испуње-
ној психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
у просвети. Документа морају бити оригинали или овере-
не копије. Рок за подношење пријава je 15 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Додатне информације о конкурсу могу се 
добити на телефоне: 028/84-103, 028/84-108, 063/8671-749 
(директор). Пријаве слати на горенаведену адресу.

КРАГУЈЕВАЦ

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223 

Конкурс објављен 03.10.2018. године, у публика-
цији „Послови“ бр. 797, исправља се у делу броја 
извршилаца за радно место: сарадник у настави за ужу 
научну област Програмирање, у Институту за математику 
и информатику Факултета, на одређено време 1 година, 
за 40% радног времена, 1 извршилац и исправно треба да 
гласи:

Сарадник у настави за ужу научну 
област Програмирање

у Институту за математику и информатику 
Факултета, на одређено време 1 година, за 

40% радног времена
4 извршиоца

У осталом делу конкурс је непромењен.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредни професор 
или доцент за ужу научну област 
Историја ликовних уметности и 

архитектуре
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: доктор наука из научне области за коју се кан-
дидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на свим 
нивоима студија), односно најмање три године педагошког 
искуства на високошколској установи и има научне, однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, непостојање сметње из чл. 72 
ст. 4 Закона о високом образовању и осталиопшти, обавез-
ни, изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74 
и чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/18-3 (др...закон), Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу,Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017-одлука УС и 
113/2017), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године), Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 26. 4. 2018) 
- www.kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзитета 
у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наве-
дене конкурсе: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, 
фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда 
надлежног органа (полицијске управе), да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању (оригинал или верена 
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате који су у рад-
ном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком искуству 
на високошколској установи, за кандидате који се први 
пут бирају у звање доцента на Универзитету у Крагујевцу 
предвиђено је јавно приступно предавање. Сву конкурсну 
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документацију са доказима о испуњености услова конкур-
са, сви кандидати су обавезни да доставе у штампаној и 
електронској форми (на компакт диску - CD-у) у складу са 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивања релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање и Одлуком о изме-
нама и допунама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање (дос-
тупно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.php). Фотоко-
пије докумената морају бити оверене. Пријава кандидата 
уз коју није приложена комплетна документација у скла-
ду са Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивања релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора тражена конкурсом као 
доказ о испуњености услова, сматраће се некомплетном и 
неће се разматрати од стране комисије. Сва документација 
и радови достављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 34000 
Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„ВУКАШИН МАРКОВИЋ”

34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб
тел. 034/332-179

Дефектолог - наставник
у посебним условима рада (олигофренолог)

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139, 140, 142 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања. У радни однос на рад-
ном месту дефектолога наставника у посебним условима 
рада може бити примљен кандидат који испуњава следеће 
услове: 1) има одговарајуће образовање за рад са учени-
цима са сметњама у менталном развоју, у складу са чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система, односно да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године, образовања и васпитања, за рад са ученицима са 
сметњама у менталном развоју, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије и 5. зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: доказ о држављанству Републи-
ке Србије (извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем обра-зовању; оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим при-
правника и других лица која могу засновати радни однос 
без положеног одговарајућег испита); доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 5) доказ о знању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад у школи, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику. Кандидати попуњавају формулар за 
пријаву на конкурс на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани пријавни формулар заједно са потребном документа-
цијом достављају школи. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати који буду 

изабрани у ужи избор, у року од 8 дана биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања. Кандидат који буде изабран, пре закључења уговора 
о раду доставља уверење о здравственој способности, не 
старије од шест месеци. Пријавни формулар са потребном 
документацијом се подноси лично или се шаље на адресу: 
Школа за основно и средње образовање „Вукашин Мар-
ковић”, 34000 Крагујевац, Јанка Веселиновића бб. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 034/332-179.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању доцента за ужу 
Привредноправну научну област

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
прописани су у члану 74 а на период сагласно члана 75 
Закона о високом образовању. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњености услова као и доказе из члана 72. став 
4. Закона о високом образовању, слати на горе наведену 
адресу факултета. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Сарадник у настави за ужу 
Кривичноправну научну област

2 извршиоца

Сарадник у настави за ужу научну 
област Римско право

Сарадник у настави за ужу 
Грађанскоправну научну област

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, студент мастер ака-
демских или специјалистичких студија, који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом најмање 
8. Ближи услови утврђени су чланом 83 Закона о високом 
образовању и чланом 127 Статута Правног факултета у 
Крагујевцу. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова слати на горенаведену адресу факултета. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН“

34000 Крагујевац, Јесењинова 17
тел. 034/302-160

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Одговарајуће образовање: средње образовање; 
завршен програм обуке за педагошке асистенте (девет 
модула у трајању од 196 часова - 36 ЕСПБ); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да лице зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад; позна-
вање ромског језика.

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 50% радног 

ангажовања

УСЛОВИ: Кандидат за радно место наставника биологије 

треба да испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о о сновама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон) и чл. 3 Правилни-
ка 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, 3/2017 и 13/2018), и то: да има одговарајуће струч-
но образовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: а) студије другог степена из 
научне, однсосно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, б) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинује целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука (у 
овом случају је неопходно да кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та); 2) на основним студијам у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Кандидат треба и: да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање - члан 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон); да има држављанство Републике Србије; да лице 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: завршена основна 
школа; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да лице зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријемни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар, потребно је 
да кандидат достави школи: уверење о држављанству 
Републике Србије, оригинал или оверена копија (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених са холограмом; оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на том језику); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања, у складу 
са чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уверење из надлежне 
полицијске управе (не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика - доказ да је кандидат положио испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(достављају само они кандидати који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику). Кандидати који 
су изабрани у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са ученицима који врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима - лекарско 
уверење, подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-

Наука и образовање
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са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у обзир. Пријаве са потребном документацијом послати 
на адресу школе, у затвореној коверти - Јесењинова 17, 
Крагујевац, са обавезном назнаком за које радно место 
се конкурише. Ближе информације се могу добити на тел. 
034/302-160.

КРАЉЕВО

ШУМАРСКА ШКОЛА 
Краљево, Карађорђева 262

тел. 036/352-800, 036/352-332

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за 122% радног 
времена 

2 извршиоца

Стручни сарадник - педагог
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник шумарске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник шумарске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник групе предмета технологије 
дрвета

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 77% радног 

времена

Наставник шумарске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са функције директора, а 

најкасније до 31.08.2019.

Наставник шумарске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запосленог са функције помоћника 
директора, а најкасније до 31.08.2019, за 

50% радног времена

Наставник шумарске групе предмета
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са функције организатора 

практичне наставе, а најкасније до 
31.08.2019, за 50% радног времена

УСЛОВИ: поседовање одговарјућег високог образовања из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС “ бр. 88/2017 и 27/2018) и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка из општеобразовних предмета , стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл.гласник РС -Просвет-
ни гласник“ бр. 8/2015, 13/2018); Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада шумарство и обрада дрвета („Сл.гласник РС-Просвет-
ни гласник“ бр. 16/2015,..., 13/2018); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и непостојање дискриминаторског понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна срп-
ски језик на којем се остварује образовно- васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: попуњен 
одштампани пријавни формулар који кандидат преузима 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци) и извод из матичне књиге рођених, 
диплому о стеченом образовању (диплому о основним сту-
дијама и мастер студијама); уверење о неосуђиваности за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и писмени 
доказ ( уверење) да је положио испит из српског језика 
одговарајуће високошколске установе, којим потврђује да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. 
српски језик, уколико је одговарјуће образовање стекао на 
страном језику.

ОСТАЛО: Кандидати подносе документа у оригиналу или 
оверене копије. Кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, достављају 
установи. Сви остали документи су саставни део прија-
ве на конкурс. Пре закључења уговора о раду кандидат 
доставља доказ којим потврђује да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом. Конкурсна 
комисија доноси решење о избору кандидата у року од 
осам дана од дана обављеног разговора са кандидатима, 
а по добијању резултата психолошке процене способности 
за рад са децом. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Пријаве се шаљу поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс” или се предају лично на истој адреси 
секретару школе. Ближе информације се могу добити на 
тел. бр. 036/352-332. Напомена: лекарско уверење изабра-
ни кандидат доставља пре закључења уговора о раду.

ОШ „БАНЕ МИЛЕНКОВИЋ”
36216 Ново Село
тел. 036/631-825

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (до повратка 

запосленог са функције)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09 , 32/13, 75/14,13/2017 - одлука УС и 
113/2017), кандидат треба да испуњава и услове у скла-
ду са чланом 139 и чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/18-др.закони) и да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи. Уз пријаву на 
конкурс доставити: уверење о држављанству - не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених, са холо-
грамом, оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању из члана 140 Закона о основама 
ситема образовања и васпитања. У складу са чланом 142 
став 1 и 2 Закона, обавезно образовање лица из члана 140 
овог закона је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским системом прено-
са бодова. Образовање из става 1 овог члана, наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. Доказ о 
испуњености услова из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о 
основама ситема образовања и васпитања - за извођење 
наставе на српском језику (уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе, 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско уверење), 
подноси само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду, уверење да кандидат 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи у складу са чланом 154 став 
2 Закона. Рок за подношење пријаве са важећим, однос-
но уредно овереним фотокопијама потребних докумената 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене, непотпуне и неуредне пријаве неће се 
разматрати. Комисија утврђује испуњеност услова канди-
дата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкур-

сна комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе из претходног става и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријаве на 
са потребном документацијом слати на адресу школе. Сва 
обавештења на телефон 036/631-825.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАШКА“
36350 Рашка, Омладински центар 3

тел. 036/736-026

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Зако-
на за наставника школе и подручје рада, за педагога и пси-
холога, дозвола за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обука и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 став 1 и 2 
Закона, дужност директора школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 6 Закона 
за наставника ове врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање дест година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; кандидат треба да испуњава и 
услове из чл. 139 Закона: 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије, да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: оверену копију дипломе, 
доказ о поседовању лиценце за рад (дозволе) наставни-
ка, односно уверење о положеном стручном испиту (ове-
рену фотокопију), доказ о радном стажу, доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности (доставља се 
приликом пријема у радни однос), уверење да кандидат 
није осуђиван, уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора школе, извод из 
матичне књиге рођених (не старији од 6 месеци), биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе. О резултатима конкурса 
кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора школе од стране 
министра. Рок за пријављивање је 15 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА „РАШКА“
36350 Рашка, Омладински центар 3

тел. 036/736-026

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 

Наука и образовање
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мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар, који се преузима на интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, осим уве-
рења о здравственој способности, које се доставља пре 
закључења уговора о раду.

КРУШЕВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА У БРУСУ
37220 Брус, Братиславе Петровић 69

тел. 037/825-167

Секретар
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат испуњава услове који су 
предвиђени чланом 139 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то: да има одговарајуће обра-
зовање из области правних наука, на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
доставити и краћу биографију. Докази о испуњености усло-
ва који су предвиђени чланом 139 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања из тачке 1, 3 и 5 подносе 
се уз пријаву на конкурс, доказ из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са потребном документацијом 
доставити у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс - секре-
тар”. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узимати 
у разматрање.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
37230 Александровац, Крушевачка 16

тел. 037/3552-353

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег висо-
ког образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест високо образо-
вање стечено: 1) на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдициплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, у ком случају је неопход-
на завршеност студија првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајуће предмете, односно групе 
предмета) или 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, за наставника 
основне школе, педагога или психолога; поседовање доз-
воле за рад (лиценце) наставника, васпитача и стручног 
сарадника; поседовање лиценце за директора установе 
(кандидат који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора установе положи 

у року од две године од дана ступања на дужност); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима; поседовање држављанства РС; 
знање српског језика и језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, утврђеног 
у складу са законом; најмање осам година рада на посло-
вима образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. Уко-
лико 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, за директора 
школе може бити изабрано и лице које уз испуњеност оста-
лих горенаведених услова има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 истог Закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више образо-
вање за наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година рада 
на пословима васпитања и образовања у установи, после 
стеченог одговарајућег образовања. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима); оверен препис/ фотокопију документа 
о положеном испити за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности 
и о неопостојању дискриминаторног понашања; доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (осим кандидата који су претход-
но обављали дужност директора установе); оверен препис/
фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и орга-
низаторским способностима (необавезно). Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 037/3552-353.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА ЗА ВАСПИТАЧЕ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 22-24
тел. 037/420-761

Наставник у звање вишег предавача за 
ужу област Педагошке науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: У звање вишег предавача може бити изабрано 
лице које има научни назив доктора наука, објављене стру-
чне радове (најмање два рада објављена у домаћем науч-
ном или стручном расопису са рецензијама) и које показује 
способност за наставни рад. Остали услови су утврђени 
општим актима школе. 

Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да поднесу: био-
графију са свим битним подацима: установа или предузеће 
где је кандидат тренутно запослен и професионални статус 
- потврда; списак радова и сами радови; остале податке: 
о наставном раду; научноистраживачком, стручном и про-
фесионалном доприносу - одговарајуће потврде; податке о 
доприносу развоја наставе и других делатности високош-
колске установе, доприносу локалној и широј заједници - 
одговарајуће потврде; докази у овереној фотокопији: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплома или нострификација дипломе стечене у иностран-
ству, додатак дипломи или уверење о положеним испити-
ма, докази о изборима у звање ако је кандидат био биран 
у звање; доказе надлежних органа поводом чињенице да 
кандидат није правоснажном пресудом осуђен за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примање мита у 
обављању послова у високошколској установи (овај доказ 
прибавља школа ако кандидат буде изабран у звање). 
Пријаве на конкурс подносе се у року од 15 дана од дана 

објављивања, на наведену адресу. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у обзир и разматрати.

Секретар
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани правник, државни стручни испит, 
најмање 3 године радног искуства у звању, да поседу-
је организаторске, стручне и др. способности. Кандидат 
подноси молбу за пријем са биографијом, оверену копију 
дипломе, оверену копију уверења о положеном државном 
стручном испиту. Доставити: уверење да се против канди-
дата не води кривични поступак, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела за које се гони по службеној 
дужности и која га чине недостојним за обављање дужнос-
ти, уверење о држављанству Републике Србије и извод из 
матичне књиге рођених. Пријаве са наведеном документа-
цијом доставити на наведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

37000 Крушевац, Блаже Думовића 66
тел. 037/3421-521

1. Наставник разредне наставе у 
подручном одељењу у Кобиљу

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018-други закони). Одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни рад 
из изборних предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник” број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 11/2017) и члану 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018-други закони). За наставника разредне наставе: 
професор разредне наставе, професор педагогије са прет-
ходно завршеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, мастер учитељ, дипломирани учитељ - 
мастер, професор разредне наставе и ликовне културе за 
основну школу.

2. Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-други закони). Одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018) и Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник” број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) и члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018-други 
закони). За наставника математике: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани матема-
тичар - информатичар, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар за математику економије, 
професор информатике - математике, дипломирани мате-
матичар - астроном, дипломирани математичар - примење-
на математика, дипломирани математичар - математика 
финансија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, мас-
тер професор математике, мастер професор математике 
и физике, мастер професор математике и информатике, 
мастер професор физике и математике, мастер профе-
сор информатике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани математичар 
- професор математике, дипломирани математичар - тео-
ријска математика, дипломирани инжењер математике (са 
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изборним предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математике, профе-
сор физике - математике, професор биологије - математи-
ке, професор математике - теоријско усмерење, професор 
математике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије на сту-
дијским програмима из области математике или примење-
не математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне наставе 
математике и физике односно математике и информатике.

3. Наставник изборног предмета 
Свакодневни живот у прошлости

за 5% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-други закони). Одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018) и Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник” број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) и члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-дру-
ги закони). За наставника изборног предмета Свакодневни 
живот у прошлости: професор историје, професор историје 
и географије, дипломирани историчар, мастер историчар, 
дипломирани историчар - мастер, мастер професор пре-
дметне наставе - лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани - мастер, треба да имају заврше-
не основне академске студије историје.

4. Наставник енглеског језика у 
подручним одељењима у Кобиљу и 

Станцима
за 30% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-други закони). Одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018) и Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник” број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) и члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр.88/2017 и 27/2018-други 
закони). За наставника енглеског језика: професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), дипломирани филолог англиста - мастер, 
мастер професор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура), мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет).

5. Наставник физике
за 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем у 
радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 88/2017 и 27/2018-други закони). Одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018) и Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-

ни гласник” број 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) и члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017 и 27/2018-други 
закони). За наставника физике: професор физике, - дипло-
мирани физичар, професор физике и хемије, дипломира-
ни педагог за физику и хемију, професор физике и основе 
технике, дипломирани педагог за физику и основе техни-
ке, професор физике и математике, дипломирани астро-
физичар, дипломирани физичар за примењену физику и 
информатику, професор физике и хемије за основну шко-
лу, професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар истражи-
вач, дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофи-
зика, професор физике-информатике, дипломирани физи-
чар-медицинска физика, дипломирани професор физике 
- мастер, дипломирани физичар мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информатике,дипло-
мирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипло-
мирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломи-
рани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
физике-информатике, мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике - мастер, дипломирани физичар - теоријска 
и експериментална физика - мастер, дипломирани физичар 
- примењена и компјутерска физика - мастер,дипломира-
ни физичар - примењена физика и информатика - мастер, 
дипломирани физичар - професор физике и основа техни-
ке за основну школу - мастер, дипломирани физичар - про-
фесор физике и хемије за основну школу - мастер, - мастер 
професор математике и физике, мастер професор инфор-
матике и физике, дипломирани физичар-информатичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области физике.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да је држављанин Републике 
Србије, да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, а кандидат који нема 
образовање из члана 142 став 1 обавезан је да стекне ово 
образовање у року од једне године, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу, да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно васпитни рад - српски језик (доказ 
су у обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику), доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Уз пријаву кандидат треба да при-
ложи: пријавни формулар који се попуњава на званичној 
интернет страници Министарства, просвете, науке и техно-
лошког развоја, који штампа и исти прилаже са документа-
цијом, уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију, извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или фотокопију, уверење МУП-а- из каз-
нене евиденције о неосуђиваности кандидата, оригинал; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми. Лица која су стекла академско 
звање мастер поред оверене мастер дипломе или уверења 
морају доставити оверену диплому о завршеним основним 
академске студијама. Потврда одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика 
(само кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Доказ о испуњености услова у погледу психичке, 

физичке и здравствене способности кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о раду. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве достављати на наведену адресу лично или 
поштом.

ОШ „ХЕРОЈ МИРКО ТОМИЋ“
37258 Доњи Крчин

Крагујевачки друм бб
тел. 037/795-180

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) за директора може бити изабра-
но лице које испуњава услове прописане чланом 139 и 
чланом 140 Закона и то: да поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018), за наставника основне школе, за педагога или 
психолога, стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (лице мора 
да има завршене студије првог степена из научне области, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценцу) 
за наставника или стручног сарадника; 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 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици,одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (члан 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система овразовања и 
васпитања); да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања,након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 Закона о основама система образовања и васпитања, 
дужност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
закона за наставника те врсте школе, односно лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат је 
дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оверен препис или оверену фотоко-
пију документа о положеном испиту за лиценцу- дозволи 
за рад односно стручном испиту; уверење о здравстве-
ном 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 полицијске управе) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; уверење привредног 
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суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 30 дана), уверење основног суда да 
против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
за дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (оригинали или оверена 
фотокопија, не старије од 30 дана), уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених 
- нови образац (оригинал или оверену фотокопију); фото-
копија личне карте или очитана биометријска лична карта; 
доказ о знању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (важи за кандидате који су одго-
варајуће образовање стекли на другом језику); потврду о 
радном искуству у области образовања и васпитања (ори-
гинал), оверену фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника); уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања, (оверену фотоко-
пију извештаја о спољашњем вредновању школе); оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује); биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби, доказ о својим стручним и организационим 
способностима (није обавезно). Документација без доказа 
о положеном испиту за директора сматраће се потпуном, а 
изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
ће бити у обавези да положи испит за директора у року 
утврђеном у Закону о основама система образовања и вас-
питања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране, као ни фотокопије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријављени кандидати 
писмено ће бити обавештени о именовању директора у 
складу са законом. Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у затвореној 
коверти препорученом поштом, са назнаком: „Пријава на 
конкурс за директора”, на адресу: Основна школа „Херој 
Мирко Томић“, 37258 Доњи Крчин или донети лично, рад-
ним даном од 08.00 до 13.00 часова. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити на телефон: 037/795-180.

ЛЕСКОВАЦ

ПУ „МЛАДОСТ“
16215 Црна Трава 
тел. 016/811-277

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: дужност директора предшкол-
ске установе може да обавља лице које има: образовање 
прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система васпитањаи образовања,за васпитача или 
стеручног сарадника, дозволу за рад наставника,васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра установе и најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања; које поседује дозво-
лу за рад (лиценце); које поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; које 
поседује држављанство Републике Србије; које има знање 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; које 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; које има најмање осам година 
рада у установи напословима образовања и васпитања,на-
кон стеченог одговарајућег образовања. Дужност директо-
ра предшколске установе може да обавља и лице које има: 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Закона 
за васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у дечијем 
вртићу на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 

дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: доказ о држављанству 
(извод из матичне књиге рођених или уврење о држављан-
ству); лекарско уверење о психичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом, пре закључивања уговора о раду (не 
старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, потврду о радном стажу области 
васпитања и образовања; биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби. Пријаве са потребном документа-
цијом подносе се на адресу: Предшколска установа „Мла-
дост“, 16215 Црна Трава, са назнаком „Пријава за конкурс 
за избор директора“. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити на број 016/811-277.

ОШ „СВЕТИ САВА“
16210 Власотинце, Село Гложане

тел. 016/3869-982

Педагог
на одређено време до повратка запосленог 

са боловања

УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање; 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање српског јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњавању услова које је кандидат дужан да приложи 
уз пријаву: пријавни формулар са интернет сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; потписана 
пријава са биографијом кандидата; оверена фотокопија/
оригинал дипломе; оверена фотокопија/оригинал извода 
из матичне књиге рођених; оверена фотокопија/ориги-
нал уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
уверење о стеченом образовању из педагошких, психо-
лошких и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студирања 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; оверена фотокопија/оригинал уверења о 
неосуђиваности за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за канди-
дата није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; доказ о познавању српског језика подноси кан-
дидат који образовање није стекао на српском језику. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу Милена Станковић, теле-
фон: 016/3869-982. Адреса на коју се подносе пријаве: ОШ 
„Свети Сава“ Гложане, 16214 Стајковце. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци).

ОСНОВНА ШКОЛА
“БОРА СТАНКОВИЋ”

16203 Вучје, 29. новембра 10
тел. 016/3427-124

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка директора са 

функције, а најдаље до 24.08.2022. године
Наставник предметне наставе (српски 

језик)
са 20% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са послова помоћника 
директора, а најдаље до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18): да имају школску спре-
му прописану Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају српски језик. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; доказ о стеченом одговарајућем степену и 
врсти образовања (оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању); доказ о 
поседовању дозволе за рад наставника или стручног сарад-
ника (лиценца). Пријава која не садржи доказ о положеном 
испиту за дозволу за рад неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за лиценцу); доказ о неосуђиваноси по осно-
вама из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (не старији од 
шест месеци); доказ о знању српског језика (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику); рад-
ну биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и уечницима (лекарско уве-
рење надлежне здравствене установе не старије од шест 
месеци) прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
наведени докази се достављају у оригиналу или у овере-
ној фотокопији. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. Прија-
ве на конкурс заједно са потребном документацијом могу 
се поднети непосредно или преко поште на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“. Додатне информације о конкур-
су кандидат може добити на телефон: 016/3427-124, од 
секретара школе.

ГИМНАЗИЈА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Косте Стаменковића 15

тел. 016/212-218

Наставник историје
са 45% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана

Чистачица
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: за радно место под 1) кандидат треба да испуња-
ва услове из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017 и 
27/2018 - др закони); да има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 истог Закона: образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
договарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има одговарајућу врсту стручне спреме у складу 

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 15/13, 11/16, 
2/17, 11/17 и 13/2018); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику, у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе). За 
радно место под 2) кандидат треба да има стечено основно 
образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс се достављају докази о 
испуњености услова: диплома о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о неосуђиваности (не старије до 6 
месеци). Доказ да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну спосбност за рад са ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају школи у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити узете у разматрање. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија. Решење о избору кандидата по објављеном кон-
курсу у публикацији “Послови” донеће се у складу са чла-
ном 154 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Разговор са кандидатима обавиће се у просторијама 
Гимназије Лесковац, Косте Стаменковића 15, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на бројеве 
контакт телефона које су навели у својим пријавама. Сва 
додатна објашњења кандидати могу добити путем телефо-
на: 016/212-218. Пријаве са доказима о испуњењу услова 
слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

16253 Брестовац, Вука Караџића 1
тел. 016/782-206

Наставник предметне наставе/
наставник историје

на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета, са пуним радним 
временом, односно 95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: да 
има одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених 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 образовно-васпитни рад. 
Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: попуњени 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије; радна биографија/CV; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; уверење о неосуђиваности. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно 

у градовима или општинама у којим нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у основ-
ном суду, судским јединицама). Као доказ могу се приложи-
ти и фотокопије докумената која су оверена пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинским 
управама. Кандидати чије су пријаве благовремене и пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, а који су ушли 
у ужи избор упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт телефоне које су навели у пријавама. Разговор 
са кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у просто-
ријама ОШ “Бранко Радичевић” у Брестовцу, с тим што ће 
кандидати о датуму и времену бити обавештени на кон-
такт телефоне које су навели у својим пријавама. Небла-
говремене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком Конкурсне 
комисије. Рок за подношење пријаве је осам дана од дана 
објављивања конкурса у листу Националне службе за запо-
шљавање „Послови“. Пријаве се подносе на адресу школе. 
Контакт телефон: 016/782-206. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија коју ће директор име-
новати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима.ОЗНИЦА

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 дру-
мски саобраћај, доктор наука саобраћајно инжењерство; 
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: небит-
но.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - психо-
лошке 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 - педа-
гошкe науке; без обзира на радно искуство.

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - рачу-
нарске науке; доктор наука - пословна информатика; док-
тор техничких наука за рачунарску технику/доктор наука 
- електротехника и рачунарство; без обзира на радно иску-
ство.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машинства 
за обраду метала/доктор наука - машинско инжењерство; 
доктор техничких наука за машинске конструкције; доктор 
техничких наука за производно машинство; без обзира на 
радно искуство.

Доктор еколошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука - еко-
лошке науке; без обзира на радно искуство.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до 31.12.2018. Кандидати могу 
да се обрате послодавцу на наведени број телефона или 
имејл-адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

18250 Ново Село
тел. 018/4265-100

Професор српског језика
на одређено време до повратка одсутног 
запосленог, а најкасније до 31.08.2019. 
године (замена помоћника директора)

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности; про-
фесор српског језика и књижевности са општом лингвис-
тиком; професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу; 
дипломирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; дипломирани филолог српске књижевности 
са јужнословенским књижевностима; професор, однос-
но дипломирани филолог за српскохрватски језик и југо-
словенску књижевност; професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор српскохрватског језика и опште лингвисти-
ке; професор за српскохрватски језик са јужнословенским 
језицима; професор српскохрватског језика са источним и 
западним словенским језицима; професор српскохрватског 
језика и југословенске књижевности за наставу у школа-
ма у којима се образовно-васпитни рад изводи на мађар-
ском, односно русинском или румунском језику; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности са 
страним језиком; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик и 
књижевност; професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине; професор српског 
језика и српске књижевности; дипломирани компаратиста; 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик и књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и лингвис-
тика); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу, Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика)). 

Учитељ
на одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, а најкасније до 

31.08.2019. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: професор разредне наставе; наставник разред-
не наставе; професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; профе-
сор разредне наставе и енглеског језика за основну школу; 
мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; професор 
разредне наставе и ликовне културе за основну школу.

Професор физичке културе
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, а 
најкасније до 31.08.2019. године (замена 

директора школе)

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; професор 
физичке културе; дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта; 
мастер професор физичког васпитања и спорта; мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије.

Педагог
са 15% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног запосленог, а 
најкасније до 31.08.2019. године (замена 

помоћника директора)

УСЛОВИ: професор педагогије; дипломирани педагог - 
општи смер или смер школске педагогије; дипломирани 

Наука и образовање
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школски педагог - психолог, дипломирани педагог, мастер 
педагог, дипломирани педагог - мастер.

ОСТАЛО: да кандидати имају одговарајуће образовање; 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани 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 кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати су дужни да попуне пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Рок за пријављивање кандидата 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”

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

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

функције помоћника директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС-Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 11/2017), и то: професор географије; 
дипломирани географ; професор географије и историје; 
дипломирани професор биологије и географије; дипло-
мирани професор географије и информатике; професор 
биологије-географије; професор физике-географије; про-
фесор географије-информатике; дипломирани професор 
географије-мастер; дипломирани географ - мастер; мас-
тер географ; мастер професор географије; мастер профе-
сор биологије и географије; мастер професор географије 
и информатике; дипломирани географ-просторни пла-
нер. Лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер треба да имају завршене основне 
академске студије студијског програма: географија, дипло-
мирани географ, професор географије, двопредметне 
студије биологије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике. Кандидат треба да има: пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17); држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс (формулар за конку-
рисање) кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о држављанству 
Републике Србије; извод из матичне књиге рођених (овере-
ну фотокопију); доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса, а пријаве са назна-
ком: „За конкурсну комисију”, слати на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Ближа обавештења се могу добити у секретаријату 
школе, на број телефона: 018/4892-036.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН ЖИВКОВИЋ СТОЛЕ“

18213 Трњане
тел. 018/4844-250

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 20% радног времена, на одређено 
време до повратка наставника са функције 

помоћника директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чл. 139 и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има одговарајуће 
образовање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи у складу са чланом 3 тачка 12; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело да за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
утврђена у чл. 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да испуни услове прописане чланом 
140 став 1 и став 2 и чланом 141 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. У складу са чланом 
142 став 1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс поднети краћу биографију и доказе 
о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију 
оверену од стране надлежног органа следећих докумена-
та): извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, 
без обзира на датум издавања); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом одго-
варајућем образовању; ако је кандидат положио стручни 
испит или испит за лиценцу - уверења о истом; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); доказ да није осуђиван 
према чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина наставник стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Ближе информације се могу добити на број 
телефона: 018/4844-250.

Наставник информатике и рачунарства
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка наставника са функције 
помоћника директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да испуња-
ва и услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; да има одговарајуће 
образовање у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника који изводе 
образовно-васпитни рад у складу са чланом 3 тачка 14; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело да за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело 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 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 срп-
ски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат мора да испуни услове прописане чланом 
140 став 1 и став 2 и чланом 141 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. У складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и васпитања, 
кандидат мора да има образовање из психолошких, педа-

гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријаву на конкурс поднети краћу биографију и доказе 
о испуњености услова (оригинал, препис или фотокопију 
оверену од стране надлежног органа следећих докумена-
та): извода из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, 
без обзира на датум издавања); уверења о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; ако је кандидат положио стручни 
испит или испит за лиценцу - уверења о истом; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (доставља се само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику); доказ да није осуђиван 
према чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Закон по члану 142 став 2 дозвољава да доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина наставник стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Пријаве слати 
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима кандидат подноси пре закључења 
уговора о раду. Ближе информације се могу добити на број 
телефона: 018/4844-250.

ШКОЛА МОДЕ И ЛЕПОТЕ
18000 Ниш, Милојка Лешјанина 23

Наставник познавања препарата са 
65% радног времена и наставник 

хемије са 35% радног времена
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице, под 
условима прописаним чл. 139. Закона о основама сисите-
ма образовања и васпитања, и то ако: има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад,српски језик (доказ су у обавези да доставе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику). 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја (даље: Министарство), а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана његовог објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Кандидати уз 
пријавни формулар достављају следећу документацију, у 
оригиналу или овереним фотокопијама: доказ о испуње-
ности услова у погледу одговарајућег степена и врсте 
образовања у складу са чл. 140. и 142. Закона о основама 
система образовања и васпитања и стечен стручни назив у 
складу са Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама (“Службени гласник-Просветни гласник РС”, бр. 
8/2015 и 21/2015); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству Републике Србије; доказ о неосуђи-
ваности у смислу тачке 3) Услова. Доказ из тачке 2) услова 
- лекарско уверење, прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Након добијених 
резултата извршене психолошке процене, Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси решење о 
избору. Коначно решење о избору кандидата оглашава се 
на званичној интернет страници Министарства. Пријаве се 
подносе на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18000 Ниш, Ђердапска 45

Наставник наставник музичке културе
са 50% радног времена, на одређено време 

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

запосленог

УСЛОВИ: академски музичар; дипломирани музичар-музич-
ки педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани 
музичар-композитор; дипломирани композитор; дипломи-
рани музичар-диригент; дипломирани музичар-музиколог; 
дипломирани музиколог; дипломирани диригент; дипломи-
рани музичар-акордеониста; дипломирани музичар-гитари-
ста; дипломирани музичар-соло певач; дипломирани про-
фесор солфеђа и музичке културе; дипломирани 
етномузиколог; дипломирани музичар-пијаниста; дипломи-
рани музичар-чембалиста; дипломирани музичар-ор-
гуљаш; дипломирани музичар-харфиста; дипломирани 
музичар-перкусиониста; дипломирани музичар-виолини-
ста; дипломирани музичар-виолиста; дипломирани музи-
чар-виолончелиста; дипломирани музичар-контрабасиста; 
дипломирани музичар-флаутиста; дипломирани музи-
чар-обоиста; дипломирани музичар-кларинетиста; дипло-
мирани музичар-фаготиста; дипломирани музичар-хорни-
ста; дипломирани музичар-трубач; дипломирани 
музичар-тромбониста; дипломурани музичар-тубиста; про-
фесор црквене музике и појања; дипломирани музичар-сак-
софониста; професор солфеђа и музичке културе; дипло-
мирани музичар-педагог; дипломирани музичар-бајаниста; 
дипломирани музичар за медијску област; професор музич-
ког васпитања; дипломирани музичар-педагог; дипломира-
ни флаутиста; дипломирани црквени музичар (педагог, 
појац и диригент хора); професор музичке културе; мастер 
теоретичар уметности (професионални статус: музички 
педагог, етномузиколог, музиколог или музички теорети-
чар); мастер музички уметник (сви професионални ста-
туси); мастер композитор; дипломирани трубач; дипломи-
рани клавириста; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). Учес-
ник конкурса поред општих услова предвиђених Законом о 
раду („Службени гласник Републике Србије”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 
113/2017), треба да испуњава и посебне услове предвиђе-
не чланом 139. став 1. тачке 1) - 5) чланом 140 став 1 и 2, 
чланом 142 став 1 и 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике Србије”, 
број 88/2017 и 27/2018-др. закон) и услове из Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник Републике 
Србије - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и то: да је сте-
као одговарајуће високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима којима су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Учесник конкурса из 
тачке 1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Обавезно образо-
вање кандидата је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичних дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова (кандидат је у обавези да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу); кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
сматра се да има образовање из претходног става; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 

без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из тачака 1) - 5) доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. По расписаном конкурсу учесник конкурса 
треба да поднесе: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (само учесник конкурса који 
је променио презиме односно име после издавања уве-
рења, односно дипломе); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије (оригинал 
не старији од 6 месеци, овера фотокопије не старија од 6 
месеци); оригинал доказа надлежне полицијске управе да 
кандидат 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 родоскрв-
нуће, за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
не старији од 30 дана); оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем образовању, а за лица којима још није 
издата диплома оверену фотокопију уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију дипломе о 
завршеним студијама првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета (само учесник конкурса који има завршене сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, односно само учесник конкурса који има 
завршене студије за мастер професора предметне наста-
ве); оверену фотокопију доказа надлежне високошколске 
установе о образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стекао на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања); оверену фотокопију доказа надлежне високош-
колске установе о положеним испитима из педагогије и 
психологије, односно оверену фотокопију доказа о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу (само 
учесник конкурса који је у току студија положио испит из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу); оверену фотокопију доказа 
одговарајуће високошколске установе о положеном испиту 
из српског језика (само учесник конкурса који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). Уколико учес-
ник конкурса не достави доказе из тачака 7) и 8) пријава се 
сматра потпуном, али кандидат који буде засновао радни 
однос по конкурсу, обавезан је да наведено образовање 
стекне у року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Услови за заснивање радног односа морају бити испуњени 
и после заснивања радног односа. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”. У поступ-
ку одлучивања 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 при-
меном стандардизованих поступака. У року од осам дана 
од дана добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима, сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос, обавља раз-
говор са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног разго-
вора са кандидатима. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду доставља уверење о психичној, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима. Пријаве 
слати на горенаведену адресу. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе. Неблаговреме-
не, непотпуне и неисправне пријаве се неће узети у раз-
матрање. Термини изражени у овим тексту у граматичком 
мушком роду подразумевају природни женски и мушки род 
лица на која се односе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 „ПОЛЕТАРАЦ“

18252 Мерошина, Нишка 2
тел. 018/4892-044

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник”, бр. 
88/2017 и 27/2018-др. закони). Дужност директора предш-
колске установе може да обавља лице које има: образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник”, бр. 88/2017 
и 27/2018-др. закони) за васпитача и стручног сарадника; 
дозволу за рад васпитача и стручног сарадника (лиценцу); 
обуку и положен испит за директора установе; најмање 
осам година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске установе 
може да обавља и лице које има: образовање из члана 140 
ст. 3. Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закон); висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или више обра-
зовање, дозволу за рад васпитача и стручног сарадника 
(лиценцу), обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања. Лице треба да испуњава услове из 
чл. 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник”, бр. 88/2017 и 27/2018-др. закон): да 
има одговарајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одизимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: потпуну 
личну и радну биографију, са адресом и контакт телефо-
ном; диплому о стеченом образовању; доказ о положеном 
испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству РС; уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак (уверење суда); уверење да 
кандидат није осуђиван (уверење муп-а); потврду о рад-
ном стажу на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог дговарајућег образовања. Пријава која не садржи 
доказ о похађаном прописаном програму обуке и пријава 
која не садржи уверење о испиту за директора устано-
ве неће се сматрати непотпуном, јер изабрани директор 
који нема положен испит за директора дужан је да исти 
положи у року до две године од дана ступања на дужност. 
Уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања, сачињене за период у којем је 
то лице/кандидат обављао дужност директора. Кандидати 
подносе документа у оригиналу или у овереним копија-
ма (не старије од шест месеци). Доказ којим потврђује да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом доставља кандидат пре закључења уговора о међу-
собним правима и обавезама (не старије од шест месеци). 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса предата документа се неће враћати 
кандидатима. Пријаве на конкурс (са доказима о испуње-
ности услова) достављају се на горенаведену адресу, са 
назнаком: “Конкурс за избор директора” или се непосредно 
предају установи, радним даном од 7.00 до 15.00 часова, у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматарање. Ближе информације о огласу могу 
се добити на број телефона: 018/4892-044.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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НОВИ ПА ЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 13
тел/факс: 020/811-180

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, место рада Црниш

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чл., 140, 142 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања (даље: Закон) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи и: да има одговарајуће образо-
вање; 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 изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
и босански језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете. Потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају школи. Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са потребном документацијом слати на адресу: 
Основна школа „Вук Караџић”, Тутин, Његошева 13, у року 
од 8 дана од објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу преда-
ти и лично у секретаријату школе, од 8 до 14 часова, сваког 
радног дана. Контакт телефон: 020/811-180.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Логопед
са 50% норме, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова предвиђених 
Законом о раду треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајућу високу школску спрему прему Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, да има држављанство Републике 
Србије, психичку, физичку и здраствену способност за рад 
са децом и ученицима, да зна језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, уверење да кандидат није 
осуђиван првоснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона система образовања и вас-
питања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговрмене пријаве неће 
се разматрати. Уз пријавни формулар кандидати треба да 
доставе: оверен препис дипломе о стручној спреми, уве-
рење о држављанству, доказ да нису осуђивани, доказ да 
знају језик и језик на коме се изводи образовно-васпитни 
рад. Информације се могу добити на горенаведену адресу 
или лично у школи.

НОВИ С А Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МИЛЕТИЋ” 

21240 Тител, Милоша Црњанског 3

Наставник руског језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, 78% радног 
времена; за рад у издвојеном одељењу 

школе у Гардиновцима и матичној школи у 
Тителу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чланом 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени 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 
васпитања 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 система 
образовања и васпитања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови у погледу образовања: 
професор, односно дипломирани филолог за руски језик и 
књижевност; мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил руски језик); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил руски језик), мастер професор слависта - руски 
језик и књижевност; мастар професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). Канди-
дати попуњавају пријавни формулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и уз попуњен и одштампан пријавни 
формулар достављају школи следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе (за лица која су стекла академско 
звање мастер доставља се и оверена фотокопија дипломе 
о завршеним основним академским студијама); уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика 
се доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; доказ да кандидат да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (оригинал или оверену фотокопију, 
не старији од 6 месеци). Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности  за рад са децом и ученици-
ма доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. Пријаве се достављају на адресу школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секра-
тара школе на телефон: 021/2960-031.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању ванредног 
професора или редовног професора за 
ужу научну област Телекомуникације и 

обрада сигнала
на одређено време од 5 година или на 

неодређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука из области телекомуникација и обраде сигнала, усло-
ви прописани чланом 74 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Саобраћајнице
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке грађевинско 
инжењерство, услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Информационо-

комуникациони системи
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер информационих технологија или мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани 
чланом 84 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Рачунарска графика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мастер 
инжењер рачунарске графике, услови прописани чланом 
84 Закона о високом образовању и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду и Факултета техничких наука. 

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Телекомуникације и обрада сигнала
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке електротех-
ника и рачунарство, услови прописани чланом 85 Закона 
о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.  

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Информационо-

комуникациони системи
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани 
инжењер менаџмента, услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.  

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Рачунарска 

графика
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани 
инжењер рачунарске графике, услови прописани чланом 
83 Закона о високом образовању и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Примењени 

софтверски инжењеринг
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства, услови прописани 
чланом 83 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); краћу биографију 
са библиографијом (списак радова); оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоима студија, 
за дипломе стечене у иностранству потребно је приложи-
ти доказ о признавању стране високошколске исправе; 
фотокопирану или очитану личну карту; потврду о оце-
ни резултата педагошког рада-мишљење студената, уко-
лико кандидат поседује педагошко искуство; потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; фотокопије 
објављених научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на међународ-
ним или домаћим научним скуповима, односно признатих 
уметничких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода и сл.). 
објављених уџбеника, монографија, практикума или збир-
ки задатака, за ужу научну, уметничку, односно стручну 
област за коју се бира; доказе о руковођењу или учешћу 
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у научним, односно уметничким пројектима, оствареним 
резултатима у развоју научно-наставног подмлатка на 
факултету, учешћу у завршним радовима на специјалис-
тичким, мастер и докоторским академским студијама. За 
избор у звање сарадника у настави и сарадника у настави 
из уметничког поља приложити и потврду да је кандидат 
студент мастер академских студија или специјалистичких 
академских студија. За избор у звање асистента и асистен-
та из уметничког поља приложити и потврду да је канди-
дат студент докторских студија. Уколико кандидат поседу-
је диплому магистра наука, односно магистра уметности 
и потврду да кандидат има прихваћену тему докторске 
дисертације, односно докторског умнетничког пројекта. За 
избор у звање: предавача, вишег предавача, професора 
струковних студија, професора струковних студија из поља 
уметности, доцента, доцента из поља уметности, ванред-
ног професора, ванредног професора из поља уметности, 
редовног професора и редовног професора из поља умет-
ности приложити и попуњен електронски образац: рефе-
рат комисије о кандидатима за избор у звање nastavnika-
UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Универзитета 
у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. Кандидат исти тре-
ба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року 
предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку одредницу 
коју кандидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство у удру-
жењима, одборима, органима управљања и сл., неопходно 
је доставити потврду надлежних институција или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандидатово 
учешће у раду. За чланство у комисијама за изборе у звања, 
неопходно је доставити решење о именовању комисије. За 
учешће у програмским и организационим одборима скупо-
ва, неопходно је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно 
је доставити потврду Матице српске, поред које кандидат 
може доставити и друге доказе (научне радове у којима се 
види цитираност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
сл.). Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор прило-
жи потврду уредништва часописа са подацима о називу чла 
ка, ауторима и завршеном процесу рецензирања. Пријаве 
слати на горенаведену адресу за сваки конкурс за стицање 
звања и заснивање радног односа, посебно. Комисија ће 
разматрати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана ступања на 
снагу уговора о раду. Рок за пријаву кандидата на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

1. Наставник математике

2. Наставник математике
са 56% радног времена (дискретна 

математика са 21% радног времена и 
рачунарство и друштво са 10% радног 

времена)

3. Наставник српског језика и 
књижевности

са 67% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће законом 
прописане услове за заснивање радног односа: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18 - други закони) и струч-
ну спрему предвиђену Правилником о врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у Рачунарској гимна-
зији у Београду (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
26/04 и 2/13) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/13, 
11/16, 2/17, 11/17 и 13/18; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме се оства-

рује образовно-васпитни рад. Потребно додатно искуство: 
ЕЦДЛ сертификат; познавање рада на „Smart board” табли; 
познавање енглеског језика. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”, искључиво путем електронске поште, на адресу: 
gimnazija@smart.edu.rs, са назнаком „За конкурс”. Кандида-
ти треба да доставе: попуњен пријавни формулар (преузи-
ма се са званичне странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (скениран), диплому (скениран 
оригинал), уверење о држављанству (скениран оригинал), 
ЕЦДЛ сертификат (скениран оригинал), уверење да нису 
осуђиван из тачке 3) од стране МУП-а (скениран оригинал), 
биографију. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. На разговор ће бити позвани само кан-
дидати који уђу у ужи избор. Посебно лекарско уверење 
да имају здравствену способност и уверење о психичкој и 
физичкој способности за рад са ученицима издато у задњих 
шест месеци, достављају изабрани кандидати пре закљу-
чења уговора о раду. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ПЕТРОВИЋ“
Бегеч, Краља Петра I 36

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На расписани конкурс за избор директора може се 
пријавити кандидат који испуњава услове из члана 140 став 
1 и 2, чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017), члана 7 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Сл .гласник РС“ бр. 108/2015), и 
то: 1) да је стекао одговарајуће високо образовање потреб-
но за рад у основној школи на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2) да је држављанин Републике Србије; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања и чланом 7 став 4 Пра-
вилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања; 4) да није правоснажно осуђиван 
за привредни преступ утврђен Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпи-
тања; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад, односно 
лиценцу за рад наставника, психолога или педагога; 7) да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 8) да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат је дужан да положи испит 
за директора у року од две године почевши од дана сту-
пања на дужност); 9) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 10) доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора установе, дужан је да 
достави резултате стручно- педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је дужан да достави: биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби и предлогом 
програма рада директора школе; оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању; оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике Србије; 
потврде из привредног суда као доказ под тачком 4, као и 
потврду под тачком 3 доставља кандидат; доказ о позна-
вању српског језика, као и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад (кандидат доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику); 
оверену копију уверења о положеном стручном испиту 
или лиценци; потврду да кандидат има осам година рад-
ног искуства на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарујећег образовања - оригинал; оригинал 
или оверену копију извода из матичних књиге рођених; 
уколико кандидат не достави доказ о испуњености услова 
под тачком 8 (да има обуку и положен испит за директора 
установе), његова пријава се неће сматрати непотпуном, 
а изабрани кандидат биће у обавези да у законском року 
положи испит за директора. Лекарско уверење о психичкој, 

физичкој и здравственој способности које издаје надлеж-
на здравствена установа подноси само изабрани кандидат 
пре закључења уговора. У складу са чланом 122 став 6 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/2017) изузетно, ако се на конкурс за 
директора основне школе не пријави ниједан кандидат са 
одговорајућем образовањем за директора основне школе 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, може да се изабере и лице које има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат за директора устано-
ве образовања и васпитања не може да оствари предност 
приликом избора ако је у току избора утврђено постојање 
услова из члана 7 став 5 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања. Прија-
ве на конкурс са потребним доказима о испуњености усло-
ва подносе се лично или препорученом поштом, на адресу 
школе: Бегеч, Краља Петра I бр. 36, са назнаком: „Конкурс 
за директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Све потребне информације могу се добити 
у секретаријату школе, на телефон: 021/2998-009. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Директор 
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане одредбама чл. 122 ст. 5, 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) и Правилником о ближим услови-
ма за избор директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 108/2015). За директора шко-
ле може да буде изабрано лице које испуњава следеће 
услове: 1. да има одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
за наставника средње стручне школе - балетске школе у 
подручју рада Култура, уметност и јавно информисање, за 
педагога и психолога, стечено: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, 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 тачке 
1) подтачка (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба и: 2. 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 3. да има обуку и положен испит за директо-
ра установе; 4. да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 5. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 6. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 7. да није правноснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
8. да има држављанство Републике Србије; 9. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Директор школе се бира на период од 4 године, ман-
дат директора тече од дана ступања на дужност. Образов-
но-васпитни рад у школи се остварује на српском језику.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат прилаже следећу докумен-
тацију: оригинал или оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању за наставника или стручног 
сарадника, у складу са законом; доказ о поседовању лицен-
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це за рад (уверење о положеном стручном испиту или оба-
вештење о положеном испиту за лиценцу за наставника 
или стручног сарадника); доказ о обављеној обуци и поло-
женом испиту за директора школе; доказ - потврду о нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење - може се 
приложити и из персоналног досијеа запосленог, а канди-
дат који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама, доставити ново); уве-
рење да кандидат није осуђиван, у складу са законом (доказ 
о неосуђиваности, односно уверење из казнене евиденције 
МУП-а Републике Србије, не старије од 30 дана); уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом (које није старије од 30 дана); доказ 
о неосуђиваности правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (уверење привредног 
суда које није старије од 30 дана); доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење које није старије од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, осим кандидата који су на српс-
ком језику стекли одговарајуће образовање (уколико кан-
дидат није стекао средње, више или високо образовање на 
српском језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); извод из матичне књиге рођених (са 
холограмом); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветника); уко-
лико је кандидат претходно обављао дужност директора 
установе, резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања; биографију са прегле-
дом радне биографије; предлог програма рада директора 
школе и друге исправе, односно доказе којима се доказује 
испуњеност услова конкурса. Документација без дока-
за о положеном испиту за директора школе сматраће се 
потпуном, а изабрани кандидат за директора школе који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност, у складу 
са условима прописаним законом. Докази који се прилажу 
морају бити у оригиналу или оверени преписи/фотокопије. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Избор директора школе врши министар у 
року од 30 дана од дана пријема документације од Школс-
ког одбора школе и доноси решење о његовом именовању, 
о чему школа обавештава лица која су се пријавила на 
конкурс. Пријаве са документацијом, односно прилозима 
којима се доказује испуњавање услова за избор директора, 
достављају се лично или поштом у затвореној коверти, са 
назнаком: „Конкурс за директора“, на горенаведену адре-
су. Сва потребна обавештења о конкурсу могу се добити у 
секретаријату школе, на тел. 021/529-225.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ИСИДОР БАЈИЋ”

21000 Нови Сад, Његошева 9

Наставник корепетиције
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, образовни профил: 
дипл. музичар, усмерење пијаниста; дипл. музичар - пија-
ниста; дипл. музичар - оргуљаш; дипл. музичар - чемба-
листа; академски музичар - пијаниста; академски музичар 
- оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста, оргуљаш или 
чембалиста; мастер музички уметник, професионални ста-
тус - камерни музичар.

Наставник флауте
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, образовни профил: 
дипл. музичар, усмерење флаутиста; дипл. музичар флау-
тиста; академски музичар флаутиста; мастер музички умет-
ник, професионални статус - флаутиста.

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, образовни профил: 
професор, односно дипл. филолог за српскохрватски језик 
и југословенску књижевност; професор, односно дипл. 
филолог за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; професор, односно дипл. филолог за југословенску 
књижевност и општу књижевност; професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; професор српског 
језика и српске књижевности; професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима; професор југословен-
ске књижевности и српског језика; професор југословенске 
књижевности са страним језиком; професор српског језика 
и књижевности; професор српске књижевности и језика; 
професор српске књижевности и језика са општом књи-
жевношћу; професор југословенских књижевности; дипл. 
филолог за књижевност и српски језик; дипл. филолог за 
српски језик и књижевност; дипл. филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: српски језик и књижев-
ност; српска књижевност; српска књижевност и језик; срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу; српска 
филологија; српски језик и лингвистика; филологија, моду-
ли: српски језик и српски језик и компаративна књижев-
ност); мастер филолог (студијски програми: српски језик; 
српски језик и књижевност; српска књижевност; српска 
књижевност и језик; српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; српска филологија: српски језик и линг-
вистика; филологија, модули: српски језик и компаратив-
на књижевност); мастер професор књижевности и језика 
(србиста); мастер професор књижевности и језика - ком-
паратиста.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих услова за 
заснивање радног односа предвиђених чл. 24 до 29 Зако-
на о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17), испуњавају и посебне услове утврђене Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним и умет-
ничким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно 
информисање („Сл. гласник - Просветни гласник РС“, бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017), као и посебне услове утврђене 
чл. 139, став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), то јест да: 1) имају 
одговарајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да имају држављанство 
Републике Србије; 5) да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Кандидати су дуж-
ни да уз пријаву на конкурс приложе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми; уверење о некажњавању у складу са тачком 3); 
уверење о држављанству РС (оригинал или оверену фото-
копију); доказ о знању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад, (српски језик), осим уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику (средње, више 
или високо), у ком случају су у обавези да доставе доказ 
да су положили испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; кратку биографију. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја РС, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају школи 
на горенаведену адресу или лично у секретаријату школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „ПАВЛЕ САВИЋ“
21000 Нови Сад, Шајкашка 34

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломира-
ни педагог физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 

назнаком спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта - 
мастер; дипломирани професор физичког васпитања кине-
зитерапије - мастер; мастер професор физичког васпитања 
и спорта; мастер професор физичког васпитања и кинези-
терапије.

Наставник стручних предмета - 
економска група

са 75% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: дипломирани економист; дипломирани инжењер 
технологије; дипломирани инжењер технолог; мастер 
инжењер технологије са претходно завршеним основним 
академским студијама на студијском програму: Биохемијско 
инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство 
или Прехрамбена технологија.

Наставник стручних предмета - област 
прераде хране

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технолог, одсек орган-
ско технолошки, група: биотехнолошка; дипломирани 
инжењер технолог, одсеци биохемијско и прехрамбено 
инжењерство, хемијско и биохемијско инжењерство или 
биохемијско инжењерство и биотехнологија; дипломирани 
инжењер технолог, одсек прехрамбено инжењерство, сме-
рови угљенохидратна храна, угљенохидратна и сточна хра-
на или микробиолошки процеси; дипломирани инжењер 
технологије, смерови угљенохидратне хране или микроби-
олошки процеси; дипломирани инжењер технологије, смер 
биохемијско и прехрамбено инжењерство; дипломирани 
инжењер технологије хемијског и биохемијског инжењер-
ства; мастер инжењер технологије, претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму: Био-
хемијско инжењерство; Биотехнологија; Прехрамбено 
инжењерство или Прехрамбена технологија.

ОСТАЛО: Општи услови за сва радна места: кандида-
ти морају да имају одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије и да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови у погледу 
образовања: одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће образовање 
подразумева и образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, кандидати достављају потребну докумета-
цију: оверену копију дипломе, уверење из казнене евиден-
ције МУП-а да нису осуђивани и уверење о држављанству 
(оригинал или оверену копију). Доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику. Кандидат који има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина доставља 
одговарајућу потврду/уверење високошколске установе о 
броју остварених бодова, односно положеним испитима из 
педагогије и психологије, односно уверење о положеном 
стручном испиту/испиту за лиценцу. Кандидат који нема 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина је обавезан да га стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
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испите из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина. Психо-
лошку процену способности за рад са децом у ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање, а доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

21400 Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

Наставник предметне наставе - 
посластичарство

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове пропи-
сане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 27/18): 1. да има одговарајуће образовање; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(српски језик). Кандидат такође треба да испуњава услове 
у погледу степена и врсте образовања, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Трговина, угоститељство и туризам 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/18). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом пренос бодова. Кандидат 
који је у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има наведено образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина. Каанди-
дат попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријавни формулар са кратком биографијом, 
кандидат доставља следећа документа: оригинал или ове-
рену копију дипломе (доказ о одговарајућем образовању); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) Закона - уве-
рење из МУП-а, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија - не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (оригинал или ове-
рена копија потврде), сматраће се да кандидат има помену-
то образовање и уколико достави доказ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије (оверену фото-
копију индекса) или доказ да је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика, као језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, доставља се само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном докумен-
тацијом, неће се разматрати. Пријаве слати на адресу шко-
ле: Средња стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или донети лично 
у просторије школе, радним даном од 8.00 до 13.00 часова.

ПАНЧЕВО

ОШ „МЛАДА ПОКОЛЕЊА“
26210 Ковачица, Маршала Тита 33 

Наставник у продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 др. 
закони); да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
словачки и српски језик, као језик на којем се у овој школи 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: пријавни формулар 
објављен на званичној страници Министарства просвете, 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију), фотокопију личне карте, кратку 
биографију или CV. Уверење о психофизичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Уверење да кандидат 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 човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, прибавља школа по службеној дужности. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса слати на адре-
су школе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови“ и на сајту Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике Србије, 
2) да има одговарајуће образовање (прописану стручну 
спрему) према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Службени гласник 
РС“ - Просветни гласник РС“, бр. 8/2015, 11/2016) за наве-
дени наставни предмет и у складу са чланом 140 ст. 1 тачка 
1 Закона о основама система образовања и васпитања и 
чланом 140 ст. 1 тачка 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) 
- за радно место: наставник математике, 3) да није осуђи-
ван 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 родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(наведени доказ доставља кандидат који буде изабран по 
конкурсу а пре потписивања уговора о раду), 5) да зна срп-
ски језик, 6) те да поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова (члан 142 
ст.1 Закона о основама система образовања и васпитања). 
У поступку одлучивања о избору по конкурсу, комисија 
ће кандидате који уђу у ужи избор упутити на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју ће вршити надлежна служба за запошљавање 

применом стандардизованих поступака, у складу са чл. 154 
ст.5 Закона о основама система образовања и васпитања 
и члана 155 ст.1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-цontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doц. Уз одштампани својеручно потпи-
сани пријавни формулар са назнаком да се конкурише за 
одређено радно место, школи се доставља и то: оверена 
фотокопија дипломе, уверење о држављанству, доказ о 
неосуђиваности кандидата (доставља се уз пријаву на 
конкурс), доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик) - диплома издата на 
српском језику или уверење да је полагао српски језик на 
факултету. Уколико кандидат доставља оверену фотоко-
пију дипломе као доказ о знању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, дужан је да то назначи у својој 
пријави. Кандидат је дужан уколико не поседује образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова, да исто стекне у року од једне а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Кандидати који имају положен стручни 
испит или испит за лиценцу или који су имали педагогију 
и психологију на факултету - дужни су да доставе доказ о 
томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. Кон-
курс је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве на конкурс слати на адре-
су: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић“ Панчево, Ново-
сељански пут 31, Панчево, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26000 Панчево, Змај Јове Јовановића 3

Наставник физике
на одређено време, ради замене директора 
у првом мандату, а најдуже до 13.03.2021. 

године, са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће високо образо-
вање прописано чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017, 
27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) и то: професор 
физике, дипломирани физичар, професор физике и хемије, 
дипломирани педагог за физику и хемију, професор физике 
и основе технике, дипломирани педагог за физику и осно-
ве технике, професор физике и математике, дипломирани 
астрофизичар, дипломирани физичар за примењену физи-
ку и информатику, професор физике и хемије за основну 
школу, професор физике и основа технике за основну шко-
лу, дипломирани физичар за примењену физику, професор 
физике за средњу школу, дипломирани физичар истражи-
вач, дипломирани професор физике и хемије за основну 
школу, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, дипломирани физичар за општу физи-
ку, дипломирани физичар за теоријску и експерименталну 
физику, дипломирани педагог за физику и општетехничко 
образовање ОТО, дипломирани астроном, смер астрофи-
зика, професор физике-информатике, дипломирани физи-
чар-медицинска физика, дипломирани професор физи-
ке-мастер, дипломирани физичар-мастер, мастер физичар, 
мастер професор физике, мастер професор физике и 
хемије, мастер професор физике и информатике, дипло-
мирани физичар - мастер физике-метеорологије, дипло-
мирани физичар - мастер физике-астрономије, дипломи-
рани физичар - мастер медицинске физике, дипломирани 
професор физике - хемије, мастер, дипломирани професор 
физике - информатике, мастер, дипломирани физичар - 
професор физике -мастер, дипломирани физичар - тео-
ријска и експериментална физика - мастер, дипломирани 
физичар - примењена и компјутерска физика - мастер, 
дипломирани физичар - примењена физика и информати-
ка - мастер, дипломирани физичар - професор физике и 
основа технике за основну школу - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну школу - 
мастер; мастер професор математике и физике; мастер 
професор информатике и физике; дипломирани физичар - 
информатичар; мастер професор предметне наставе; лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 

Наука и образовање
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програмима из области физике; 2. да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Наставник 
мора да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има горенаведено образовање. Пријаве доставити 
на адресу: ОШ „Јован Јовановић Змај“ Панчево, Змај Јове 
Јовановића 3, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“, са назнаком „За конкурс”. На конкурс 
је потребно доставити: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства просвете (фор-
мулар је доступан у делу „ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), потписану пријаву са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе којом се потврђује стручна 
спрема, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту (лиценца); оригинал или оверену фотокопију 
извода из МК држављана, не старија од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију извода из МК рођених; оригинал 
или оверену фотокопију извода из казнене евиденције, који 
издаје МУП Србије, као доказ о неосуђиваности (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању српског језика, као језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том језику, 
пошто се сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно-васпитни рад). Доказ о здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија, коју именује директор. Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на бројеве теле-
фона које су навели у својим пријавама. Разговор с канди-
датима ће се обавити у просторијама школе, а о месту и 
времену ће бити благовремено обавештени. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976, факс: 013/347-328

Наставник психологије (10%) и стручни 
сарадник - психолог (50%)

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз приложену пријаву (попуњен пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства), са 
биографијом и копијом личне карте, у радни однос може да 
буде примљен кандидат који: 1) има одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/17), 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3) није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, 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 забрана заштичених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Докази о испуњености услова из става 2 тачка 1) и тачка 3) 
до 5) саставни су део и подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 

дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Решење о избору 
кандидата конкурсна комисија ће донети у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатом, по претход-
но спроведеном законом прописаном поступку. Пријаве 
на конкурс треба слати на адресу: Музичка школа „Јован 
Бандур“, 26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3, са 
назнаком „За конкурсну комисију“.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОВАН БАНДУР“

26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3
тел. 013/345-976, факс: 013/347-328

Наставник солфеђа
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз приложену пријаву (попуњен пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства), са 
биографијом и копијом личне карте, у радни однос може да 
буде примљен кандидат који: 1) има одговарајуће високо 
образовање сходно члану 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број: 88/17), 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) није осуђиван правоснажном 
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 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, и 
за кога није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) има држављанство Републике Србије, 5) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова из става 2 тачка 1) и тачка 3) 
до 5) саставни су део и подносе се уз пријаву на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Наблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узимати у разматрање. Решење о избору 
кандидата конкурсна комисија ће донети у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатом, по претход-
но спроведеном законом прописаном поступку. Пријаве 
на конкурс треба слати на адресу: Музичка школа „Јован 
Бандур“, 26000 Панчево, Војводе Живојина Мишића 3, са 
назнаком „За конкурсну комисију”.

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

УСЛОВИ: одговарајуће образовање (у складу са чланом 
140 став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања), односно да има: високо образовање економске 
струке, на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Републике Србије, да зна српски 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати уз пријавни формулар прилажу: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, уверење или потврде о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје надлеж-
на полицијска управа; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци), 
кандидати који образовање нису стекли на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме се остварује 

образовно васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или оригинал или оверена фото-
копија уверења односно потврде о положеном испиту из 
српског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о здравственој способности, не старије од шест месеци. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним формуларом, достављају школи, лично или 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ „МЛАДОСТ”

18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Дефектолог - наставник у продуженом 
боравку

на одређено време до повратка запосленог 
са боловања

УСЛОВИ: стечено високо образовање на факултету за спе-
цијалну едукацију и рехабилитацију - смер олигофрено-
лошки: 1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који кандидати попуња-
вају на званичној интернет страници Министарства просве-
те и достављају га школи у штампаној форми, кандидати 
треба да приложе: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о држављан-
ству (извод из матичне књиге рођених или уверење о 
држављанству); доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику); доказ о неос-
уђиваности. Одговарајуће лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Решење о избору кандидата доноси 
Конкурсна комисија, коју именује директор школе, у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандидатима, а 
затим се оглашава на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, када постане коначно. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
путем телефона: 010/312-622. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА”

18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник географије
на одређено време до краја школске године, 
са 80% радног времена, за рад у централној 

школи и одељењу у Крупцу

УСЛОВИ: професор географије, дипломирани географ, про-
фесор географије и историје, дипломирани професор био-
логије и географије, дипломирани професор географије и 
информатике, професор биологије - географије, професор 
физике - географије, професор географије - информатике, 

Наука и образовање
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дипломирани професор географије - мастер, дипломирани 
географ - мастер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, мастер про-
фесор географије и информатике, дипломирани географ, 
просторни планер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор географије, 
двопредметне студије биологије и географије или двопре-
дметне студије географије и информатике.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: завршена уводна обука према Правилнику о про-
граму обуке за педагошке асистенте.

ОСТАЛО: Потребна документација: молба - кратка биогра-
фија, уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија), оверена фотокопија дипломе 
- стечена одговарајућа стручна спрема према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 и 11/2016). Рок 
за подношење молбе је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Молбе са потребном документацијом слати на адре-
су школе: 18300 Пирот, Саве Немањића 2 или предати лич-
но код секретара школе, на адреси: Саобраћајни полигон, 
Кеј бб, Пирот. Непотпуне и неблаговремене молбе неће се 
разматрати.

ПОЖ АРEВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Васпитач у дому ученика
на одређено време до повратка запосленог 
са одсуства са рада због обављања послова 

помоћника директора за дом ученика, а 
најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да је завршио студије другог степена и стекао одговарајући 
академски назив мастер васпитач, са којим може да изводи 
васпитни рад у дому ученика средњих школа; 2) да је завр-
шио студије другог степена и стекао одговарајући стручни, 
односно академски назив; 3) да је завршио основне студије 
на факултету у трајању од најмање четири године, чији 
је стручни назив у погледу права која из њега произлазе 
изједначен са академским називом мастер. Поред напред 
наведеног кандидат треба да има и образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, сходно 
образовању које мора да има васпитач у средњој школи са 
домом ученика. Општи услов у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилника о врсти 
образовања васпитача и стручних сарадника и условима и 
критеријумима за избор стручног сарадника - асистента у 
дому. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
и одштапани пријавни формулар са потребном документа-
цијом достављају установи. Уз пријаву кандидат је дужан 
да достави и следећу документацију: пријавни формулар 
(попуњава се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја), оверену 
фотокопију дипломе, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима (што се 
доказује пре закључења уговора о раду), уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (доказ доставља кандидат 
уз конкурсну документацију, а прибавља га код надлежне 
полицијске управе), доказ да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичних дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова, 
напред наведено образовање наставник, васпитач и струч-
ни сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а најви-

ше две године од дана пријема у радни однос, као услов 
за полагање испита за лиценцу и да зна језик на ком се 
остварује образовно-васпитни рад. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА ДОМОМ
УЧЕНИКА „НИКОЛА ТЕСЛА“ 

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Наставник математике
на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства и одсуства са рада 

ради неге детета

Наставник рачунарства и информатике
на одређено време до повратка радника са 
функције помоћника директора, а најдуже 

до 31.08.2019. године, за 40% радног 
времена

Наставник машинске групе предмета
на одређено време до повратка радника са 
функције помоћника директора, а најдуже 

до 31.08.2019. године, за 10% радног 
времена

УСЛОВИ: Пријем се врши у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама. Општи услови 
у складу са законом о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о врсти стручне спреме наставни-
ка стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете и одштапани пријавни формулар са потребном 
документацијом достављају установи. Уз пријаву канди-
дати су дужни да доставе и следећу документацију, и то: 
пријавни формулар (попуњава се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја), оверену фотокопију дипломе, уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима (што се доказује пре закључења уговора о раду), 
уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доказ дос-
тавља кандидат уз конкурсну документацију, а прибавља 
га код надлежне полицијске управе), доказ да имају обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичних дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова, напред наведено образовање наставник, 
васпитач и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу, и да знају 
језик на ком се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
са потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узи-
мати у обзир.

ПРОКУПЉЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/333-211

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: професор математи-

ке, дипломирани математичар, дипломирани математи-
чар за теоријску математику, дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, дипломирани математичар - профе-
сор математике, дипломирани математичар за математику 
економије, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, професор мате-
матике и рачунарства, професор информатике - матема-
тике, професор хемије - математике, професор географије 
- математике, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - теоријска математика и 
примене, дипломирани математичар - примењена матема-
тика, дипломирани математичар - математика финансија, 
дипломирни инжењер математике (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани информатичар, дипло-
мирани професор математике - мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, мастер математичар, мастер професор 
математике. Лице које је стекло академско звање мастер 
мора имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијским програмима математика или примење-
на математика (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије).

Наставник практичне наставе (електро 
пракса)

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 45% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани елек-
тротехнички инжењер, дипломирани инжењер електрони-
ке, професор електротехнике, инжењер електротехнике, 
инжењер електронике, виши стручни радник електротех-
ничке струке, наставник практичне наставе електротех-
ничке струке, пети степен стручне спреме електротехничке 
струке, дипломирани инжењер производног менаџмента, 
дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства, 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, претходно 
завршене основне академске студије у области електротех-
нике и рачунарства, специјални струковни инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, претходно завршене струковне 
студије првог степена из области инжењер електотехнике 
и рачунарства, струковни инжењер електротехнике и рачу-
нарства - специјалиста, дипомирани инжењер мехатрони-
ке - мастер, виши стручни радник електроструке (електро 
одсек, смер електроника и комуникације), енергетичар за 
регулацију и управљање енергетским постројењима (пети 
степен), електро инжењер. Лице са завршеним петим сте-
пеном мора да има петогодишње искуство након положе-
ног специјалистичког испита.

Наставник практичне наставе 
(машинска пракса)

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 55% радног 

времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање: дипломирани машин-
ски инжењер, дипломирани инжењер машинства, про-
фесор машинства, професор технике и машинства, 
дипломирани инжењер за управљање техничким систе-
мима - климатизација, грејање и хлађење, дипломира-
ни инжењер за управљање техничким системима - про-
цесна техника, дипломирани инжењер за управљање 
техничким системима - одржавање машина, струковни 
инжењер машинства из области машинско инжењерство, 
инжењер машинства, дипломирани инжењер за развој 
машинске струке, виши стручни радник металске струке, 
наставник практичне наставе металске струке, мастер 
инжењер машинства, претходно завршене студије првог 
степена - основне академске студије у области машинског 
инжењерства, струковни инжењер машинства, специја-
листа струковни инжењер машинства, претходно заврше-
не струковне студије у машинству, одговарајуће средње 
стручно образовање у области машинства, положен спе-
цијалистички односно мајсторски испит са петогодишњом 
праксом. Сва напред наведена лица треба да су стекла 
трогодишње или четворогодишње образовање у подручју 
рада Машинство и обрада метала или најмање три године 
радног искуства на пословима одговарајућег профила ван 
образовне установе.

ОСТАЛО:Уз пријавни формулар преузет са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја доставити: 
оверену фотокопију дипломе, извод из МК рођених, уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), уверење 
о неосуђиваности (издаје МУП). За друго радно место лица 
са завршеним петим степеном достављају и потврду о рад-
ном искуству. За треће радно место доставити и оверену 
копију дипломе о завршеном трогодишњем или четворого-

Наука и образовање
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дишњем образовању у подручју рада Машинство и обрада 
метала или потврду о радном искуству. Лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду.Проверу пси-
хофизичких способности врши надлежна служба за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање.

ПУ „ПРВА РАДОСТ“
18412 Житорађа, Војводе Мишића 3

тел. 027/8362-140

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање за васпитача стечено на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије или специјалистичке струковне 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; образовање стечено на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
пропису који је уређивао образовање до 10. септембра 
2005. године;одговарајуће високо образовање за васпита-
ча на студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне студије); студије у трајању од три године или 
више образовање васпитно-образовне струке, одсек за 
образовање васпитача предшколских установа; без обзира 
на радно искуство; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела; држављанство РС; да зна језик 
на коме се обавља васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању или уверење о сте-
ченој стручној спреми; извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству РС, не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику - уверење да 
је положио испит из српског језика методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе; да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични поступак. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на горенаве-
дену адресу.

СМЕДЕРЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“

11320 Велика Плана, 10. октобра 54
тел. 026/513-066

e-mail: osnadezda@gmail.com

Наставник разредне наставе
на одређено време док траје мандат 

директора школе

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено време 

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 139, 140, а у вези са чланом 155 
став 1 и 2 тачка 1) Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17 и 27/18), стече-
но на студијима другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, а изузетно 
да је стекао одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање, а у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник РС“, 
број 11/02, 15/13, 2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат треба да 
има: држављанство Републике Србије; психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 

породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат мора да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова и сматра се 
да наставник који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из чл. 142 став 1 Закона.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на сајту Министарства просвете) доста-
вити: радну биографију; диплому о стеченом образовању 
или уверење о дипломирању, у оригиналу или овереној 
фотокопији са исправом којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије или доказ да је кандидат 
положио стручни испит - испит за лиценцу, у оригиналу 
или овереној фотокопији; извод из матичне књиге рође-
них са холограмом, у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење о држављанству, у оригиналу или овереној фото-
копији; оригинал или оверену фотокопију доказа о неос-
уђиваности и о непостојању дискриминаторног понашања 
(не старије од 6 месеци); доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
доставља се пре закључења уговора о раду са изабраним 
кандидатом (лекарско уверење). Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија коју именује директор школе. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у рад-
ни однос у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити обавештени путем имејла или 
бројева телефона које су навели у својим пријавама. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који испуња-
вају услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене способности 
за рад са ученицима и обавља разговор са кандидатима са 
листе. Разговор са кандидатима ће се обавити у просторија-
ма секретара школе у ОШ „Надежда Петровић“ у Великој 
Плани, с тим што ће кандидати о датуму и времену бити 
обавештени. Комисија доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве послати на горенаведену 
адресу или непосредно предати, радним данима од 7 до 15 
часова. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 026/513-066.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник ликовне културе
са 25% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава услове прописане чл. 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и васпитања: 
да има одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 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 њега није, у складу 

са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; обавез-
но је образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства (део „Ново на сајту”), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Потпуном прија-
вом сматра се својеручно потписана пријава која садржи: 
попуњени пријавни формулар (формулар за пријаву на 
конкурс), актуелни број фиксног или мобилног телефона 
и тачну адресу пребивалишта, уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (може и оверен 
препис/фотокопија); оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
или оверен препис/ фотокопија, доказ о неосуђиваности 
(уверење из МУП-а), уверење (потврда) високошколске 
установе да има образовање из члана 140 ЗОСОВ-а из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат који је 
у току студија положио испите из педагогије, психологије 
и методике или има положен стручни испит или испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова, али о томе мора да пружи одгова-
рајући доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Документација се не 
враћа кандидатима који доставе пријаве. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се достављају непосредно или путем поште 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс“: ОШ „Иво Лола 
Рибар” Скобаљ, Улица Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ.

СОМБОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

25242 Бачки Брестовац 
Маршала Тита 81
тел. 025/5881-041

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат може да буде лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона, за 
наставника основне школе, за педагога и психолога, дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања. Кандидат за директора школе, поред одговарајућег 
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона, треба да 
испуњава и следеће услове: 1) да има одговарајуће обра-
зовање; 2) 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 најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Наведени услови доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова под бројем 1), 3), 4) и 5) саставни су 
део пријаве на конкурс, а доказ под бројем 2) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. 

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву подноси и друге доказе: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању, у складу са 
одредбом члана 140 Закона; уверење о положеном испиту 
за лиценцу наставника, васпитача, односно стручног сарад-
ника; потврду о годинама рада после стеченог одгова-
рајућег образовања; доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом - лекарско уверење 
(може из досијеа, тј. старо, а кандидат који буде изабран 
ће накнадно, пре закључења уговора о раду, достави-
ти ново лекарско уверење); уверење о некажњавању из 
суда, СУП-а и из привредног суда; уверење о држављан-
ству Републике Србије, не старије од шест месеци; извод из 
МКР за кандидате који су променили презиме, односно име 
после издавања дипломе; извештај о стручно-педагошком 
надзору кандидата; извештај о стручно-падагошком надзо-
ру школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност директо-
ра школе; биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлог програма рада директора школе. Сви 
наведени документи морају бити у оригиналу или оверене 
фотокопије. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
узети у разматрање, а ближа обавештења могу се добити 
на број телефона: 025/5881-041. О резултатима конкур-
са кандидат ће бити обавештен у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора школе од стра-
не министра просвете, науке и технолошког развоја. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве се подносе лич-
но или поштом на адресу школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел. 025/5746-635

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године, 

место рада Богојево

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од четири године; 
завршена уводна обука за педагошког асистента; да кан-
дидати имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом (доказ се подноси пре закључења угово-
ра о раду); да нису осуђивани правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ прибавља установа); да имају држављанство Репу-
блике Србије; да знају српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве послати 
на горенаведену адресу или доставити лично. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву доставити: попуњен формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, био-
графију, оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о завршеној уводној обуци за педагошког 
асистента, извод из МК рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рену фотокопију), доказ да лице није осуђивано за кри-
вична дела из тачке 2 конкурса из МУП-а, не старије од 
6 месеци.

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
СОМБОР

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

Наставник економске групе предмета
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно док траје 
мандат директора

Наставник немачког језика
са 90% норме часова, на одређено време 
ради замене одсутне запослене преко 60 

дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање: из члана 140 став 1, 2 и 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр 88/17, 27/18-др.закон) којим је прописано да 
је наставник лице које је стекло одговарајуће образовање: 
1. на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука - лице из тачке 1. подтачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета); 2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; - и обра-
зовање из одговарајућих Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, сарадника и помоћних наставника 
у стручним школама у подручју рада Економија, право и 
администрација („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
16/2015, 11/2016 и 2/2017) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада Трговина, 
угоститељство и туризам („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/2018) - за 
наставника економске групе предмета и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразованих 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр 8/15, 11/16, 
13/16-исп. 13/16, 2/17 и 13/2018) - за наставника немачког 
језика, 2) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном одговарајућем образовању - 
(поред дипломе студија другог степена, потребно је при-
ложити оверену фотокопију дипломе студија првог степена 
- прилажу само кандидати који су завршили студије дугог 
степена); уверење - оригинал или оверена фотокопија да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
крнављење, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- издато од МУП-а, не старије од шест месеци од дана дос-
тављања пријаве на конкурс; уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о знању српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - (то је диплома о стече-
ном средњем, вишем или високом образовању на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или потврда о 
положеном испиту из тог језика про програму одговарајуће 
високошколске установе; биографију - CV. Лекарско уве-
рење подноси изабрани кандидат, пре потписивања уго-
вора о раду. У поступку одлучивања о избору наставника 
конкурсна комисија врши ужи избор кандидата које упућује 
на претходну проверу психофизичких способноти за рад 
са ученицима, коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији “Послови”. Пријаве са потребном документацијом 
подносе се непосредно или путем препоручене поште 
на адресу школе, са назнаком “Конкурс за пријем у рад-
ни однос”. Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће разматрати.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„ТЕОДОР ТОША АНДРЕЈЕВИЋ“

22400 Рума, ЈНА 140
тел/факс: 022/474-042

e-mail: pravnik.muzicka@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове предвиђене чланом 122 чланом 139 и 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл.гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - 
др. закони); одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 
2 Закона за наставника основне музичке школе, за педагога 
и психолога; да има дозволу за рад (лиценцу наставника 
или стручног сарадника); најмање 8 година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; да има држављанство Републи-
ке Србије; да је савладало обуку и да име положен испит 
за директора установе; да поседује психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Поред молбе са кратком биографијом, адресом 
становања, бројем телефона, потписом кандидата и оквир-
ним планом рада за време мандата, кандидати подносе 
следећа документа којима доказују испуњење тражених 
услова: оверен препис или фотокопију дипломе о стече-
ном образовању за наставника основне музичке школе, 
педагога или психолога; уверење о положеном стручном 
испиту или обавештења о положеном испиту за лиценцу 
за наставника или стручног сарадника (оригинал или ове-
рена фотокопија); оверену фотокопију или оригинал уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци); уверење општинског суда да против њега није 
покренут кривични поступак (не старији од 30 дана); уве-
рење привредног суда о неосуђиваности за привредни 
преступ (не старије од 30 дана); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања из казнене еви-
денције МУП-а Републике Србије (не старије од 30 дана); 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима-лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци); потврду о најмање 8 година радног стажа 
у установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о положеном 
испиту за директора установе (с обзиром да Министарство 
просвете није организовало полагање испита за директора 
установе, пријава која не буде садржала наведени доку-
мент неће се сматрати непотпуном); доказ о знању српс-
ког језика осим кандидата који су на српском језику стекли 
одговарајуће образовање; доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника); уколико је кандидат претходно обављао дуж-
ност директора установе, резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Сва потребна обавештења могу се доби-
ти од секретара школе, телефон 022/474-042. Пријаве са 
потребном документацијом о испуњености услова подносе 
се лично или поштом на адресу школе: Основна музичка 
школа „Теодор Тоша Андрејевић”, 22400 Рума, ЈНА 140, у 
затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУШАН ЈЕРКОВИЋ УЧА“

Шимановци, Трг Светог Николаја 18
тел. 022/480-852

Директор
на период од 4 године

Наука и образовање
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УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице 
које: 1) има одговарајуће образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука и да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника, педагога и психолога, обуку и положен 
испит за директора установе, 2) има дозволу за рад настав-
ника или стручног сарадника, 3) има најмање 8 година рада 
у школи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања; 4) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, затим да се против њега не води 
истрага, нити да је подигнута оптужница за кривично дело, 
као и да није осуђиван правноснажном пресудом за прив-
редни преступ; 6) има држављанство Републике Србије; 7) 
зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Директор се бира на период од 4 године. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Уз пријаву (пријавни формулар се 
попуњава на званичној интернет страни Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, који се одштампа) на 
конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о држављан-
ству Републике Србије; диплому или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; уверење или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу наставника или стручног сарадника. 
Потврду о радном искуству у школи од најмање 8 година 
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; лекарско уверење о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са ученицима (може и старије од 6 месеци, а кандидат 
који буде изабран ће накнадно, пре закључења уговора, 
доставити ново лекарско уверење), уверење о некажња-
вању од МУП-а, уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак од суда опште надлежности, уверење 
о неосуђиваности Привредног суда; писмени доказ да зна 
српски језик на којем остварује образовно- васпитни рад, 
извод из матичне књиге рођених; биографију са краћим 
прегледом кретања у служби и прегледом програма рада 
школе; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника). Уколико 
се на конкурс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора школе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања. Благовременом пријавом на конкурс сматра 
се пријава која је непосредно предата школи пре истека 
рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока пре-
дата пошти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног празника, 
или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче исте-
ком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи радну биографију и све доказе 
о испуњености услова за избор чије се прилагање захте-
ва конкурсом. Учесник конкурса може доказе о испуње-
ности услова за избор доставити после истека рока за 
достављање пријава на конкурс, али само ако учини веро-
ватним да те доказе није могао да благовремено прибави 
из оправданих разлога. Доказе о оправданости разлога за 
пропуштање рока учесник конкурса је обавезан да достави 
заједно са накнадно поднетим доказима за избор. Накнад-
но достављање доказа за избор може се прихватити само 
ако их је школа примила пре него што је Комисија почела 
да разматра конкурсни материјал. Сва приложена докумен-
та не могу бити старија од 6 месеци, а фотокопије докуме-
ната морају бити оверене код надлежног органа. Уверење 
о положеном испиту за директора се не прилаже а канди-
дат који буде изабран биће у обавези да положи испит за 
директора школе, сходно роковима прописаним Законом о 
основама система образовања и васпитања и условима које 
пропише надлежни министар. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
са документацијом, слати поштом на адресу: ОШ „Душан 

Јерковић Уча“ Шимановци, Трг Светог Николаја 18, са наз-
наком „Конкурс за избор директора“ или предати лично у 
секретаријату школе. Примљена документација се не враћа 
кандидатима, већ се доставља министру ради доношења 
одлуке о избору директора. Ближе информације на теле-
фон: 022/480-852 - секретар школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 
22222 Мартинци, Железничка 2

тел. 022/210-0811
e-mail: zmajevcim@mts.rs

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
услове прописане чл. 122 став 5. 6, 139 и чланом 140 ст. 
1, 2 и 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике Србије” број 88/2017, 
27/2018), и то: да има одговарајуће високо образовање и 
то из члана 140 став 1 и 2. Закона: одговарајуће високо 
образовање за наставника или стручног сарадника стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или инердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); да 
има најмање осам година рада у установи образовања на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за вас-
питача и стручног сарадника и најмање осам година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образовања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем дужност директора основне школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140. став 3. закона односно лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; да има дозволу за рад наставника, 
стручног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи образо-
вања на пословима васпитања и образовања након стече-
ног одговарајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међунарадним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик - језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад; да има лиценцу, односно 
дозволу за рад за наставика, односно стручног сарадни-
ка; да има обуку и положен испит за директора установе. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор директора, 
комисија цени и доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветника. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да приложе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, у складу са чланом 140 Закона (оверену 
од стране јавног бележника), оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу 
(оверену од стране јавног бележника), потврду о радном 
стажу у установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци), (оверену од стране јавног 
бележника), оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, (оверену од стране јавног бележ-
ника), доказ о знању српског језика (доказ је диплома изда-
та на српском језику), уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику - уверење високошколске 
установе да зна српски језик као језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад, уверење односно; извод из казне-

не евиденције (уверење из МУП-а) да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
радним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старије од шест месеци); уверење 
Основног суда да против кандидата није покренута истра-
га, нити је подигнута оптужница, односно да није покре-
нут кривични поступак пред основним и вишим судом (не 
старије од шест месеци), уверење надлежног Привредног 
суда да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, (не старије 
од шест месеци), доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног савет-
ника, уколико га има кандидат; биографију кандидата са 
кретањем у служби, адресом становања, бројем телефона, 
адресом електронске поште, и назнаком ЈМБГ, извод из 
матичне књиге венчаних - за жене (оригинал или овере-
ну фотокопију од стране јавног бележника), уколико се на 
конкурс пријавило лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; лекарско уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (може и 
из досијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно пре 
закључења уговора доставити ново лекарско уверење), 
доказ о положеној обуци за директора, оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора (пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за директора 
неће се сматрати непотпуном, али ће изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора бити дужан да га 
положи у року до две године од дана ступања на дужност). 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „Конкурс за директора установе”. Школа нема 
обавезу да пријављеном кандидату враћа поднету доку-
ментацију. Сва потребна обавештења могу се добити на 
број телефона: 022/210-0811.

ОСНОВНА ШКОЛА
„VI УДАРНА ВОЈВОЂАНСКА БРИГАДА“

Грабовци, Главна 40
тел. 022/450-603, факс: 022/450-060

Наставник хемије
са 10% радног времена, на одређено 

време до повратка привремено одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање у складу са Законом о 
основама система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139. став 1. тачка 3) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидат по конкурсу је у обавези да приложи 
следећа документа, у оригиналу или овереној копији: 1. 
пријавни формулар попуњен и одштампан са интернет 
странице Министарства просвете; 2. диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; 3. доказ о неосуђиваности за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона; 4. уве-
рење о држављанству Републике Србије; 5. доказ о позна-
вању српског језика - подноси кандидат који није стекао 
образовање на српском језику. Доказ о физичкој, психичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Кандидат који буде изабран биће у обавези да, пре 
закључења уговора о раду, за документа која је приложио 
као оверену копију достави на увид оригинална документа. 
Рок за достављање пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене или 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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СУБОТИЦА

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ

СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ
ВАСПИТАЧА И ТРЕНЕРА
24000 Суботица, Банијска 67

Оглас објављен 10.10.2018. године, у публикацији 
„Послови” број 798, за избор једног наставника у 
звање професора струковних студија и заснивање 
радног односа из поља Медицинске науке, допуња-
ва се у делу УСЛОВИ: медицински или фармаце-
утски факултет, академски назив доктор меди-
цинских наука или доктор фармацеутских наука, 
објављени стручни радови и способност за настав-
ни рад. Остали део огласа остаје непромењен.

ШАБАЦ

ОШ „МИКА МИТРОВИЋ“
15350 Богатић, Војводе Степе 4

тел. 015/7786-145

1. Наставник српског језика
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана, а најдуже до краја школске 2018/2019. 

године, тј. до 31.08.2019. године

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, тј. до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати за наставника српског језика треба да 
испуњавају следеће услове: 1. да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/2018), 2. да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење о томе као доказ доставља канди-
дат који буде изабран пре закључења уговора о раду); 3. 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. да имају држављанство 
Републике Србије; 5. да знају српски и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доста-
ве следећа документа: оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/2018); уве-
рење о држављанству, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци; доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење из МУП-а-), доказ да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад, односно српски језик (диплома издата и стечена 
на српском језику или уверење одговарајуће високошкол-
ске установе да је лице положило испит из српског језика 
оригинал или оверена фотокопија). Кандидати за педгош-
ког асистента треба да испуњавају следеће услове: 1. да 
имају средње образовање, 2. да имају завршену обавезну 
уводну обуку за педагошког асистента; 3. да имају психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење о томе као доказ доставља 
кандидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду); 4. да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
5. да имају држављанство Републике Србије; 6. да знају 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати за педагошког асистента уз пријаву 
на конкурс треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом средњем образовању; 
сертификат о завршеној уводној обуци за педагошког асис-
тента издатог од стране Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 6 месеци; доказ да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (уверење из МУП-а); доказ да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стечена на српс-
ком језику или уверење одговарајуће високошколске уста-
нове да је лице положило испит из српског језика оригинал 
или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуњености усло-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну 
документацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са 
чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Пријаве са доказима доставити 
у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Мика Митровић”, 
Улица Војводе Степе 4, 15350 Богатић. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 015/7786-145.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА „СТАРИ ГРАД”
31000 Ужице, Градска 1

тел. 031/552-576

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: 1. да је кандидат стекао одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и чланом 2 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи, и то: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне , односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 4 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да испуњава услове из члана 142. 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са ЕСПБ; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 

није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања или давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да има држављанство РС; 5. да 
за српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључивања уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу 
или овереној копији, не старијој од 6 месеци): диплому о 
стеченом образовању, уверење о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конурса у 
публикацији “Послови”. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом доставити лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком: “За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити телефоном: 031/552-576.

ВАЉЕВО

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Професор математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, а до истека 
мандата директора

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме и то: (1) професор 
математике; (2) дипломирани математичар; (3) дипломи-
рани математичар за теоријску математику и примене; (4) 
дипломирани математичар за рачунарство и информатику; 
(5) дипломирани математичар - информатичар; (6) дипло-
мирани математичар - професор математике; (7) дипломи-
рани математичар за математику економије; (8) професор 
математике и рачунарства; (9) дипломирани математичар 
- астроном; (10) дипломирани математичар - теоријска 
математика; (11) дипломирани математичар - примењена 
атематика; (12) дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом основи геометрије); (13) дипломира-
ни информатичар; (14) дипломирани професор математи-
ке - мастер; (15) дипломирани математичар - мастер; (16) 
дипломирани инжењер математике - мастер (са избор-
ним предметом основи геометрије); (17) професор мате-
матике - теоријско усмерење; (18) професор математике 
- теоријски смер; (19) мастер математичар; (20) мастер 
професор математике; (21) дипломирани професор мате-
матике и рачунарства - мастер из области математичких 
наука. Лица која су стекла академско звање мастер морају 
имати претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмина Математика или Примењена мате-
матика (са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). Поред општих услова прописа-
них Законом о раду, кандидат мора испуњавати и посеб-
не услове предвиђене Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији и члан 139-142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања: да има одговарајуће 
образовање; психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
лолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Уз пријаву кандидат треба да приложи: кратку био-
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графију; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе; уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење да није осуђиван; уколико није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
установе. Лекарско уверење прибавља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријаве се подносе на горе 
наведену адресу са назнаком „За конкурс”. 

ВРАЊЕ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
17500 Врање, Косовска бб

тел. 017/421-795

Домар - мајстор за одржавање објекта, 
грејања и инсталације (руковалац 

парних котлова)
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже до 

31.08. 2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајућу здравствену способност, да има 
држављанство Србије, да има III или IV степен стручне 
спреме техничке, машинске, електро, столарске или водо-
инсталатерске струке, да поседује сертификат за рукова-
оца парних котлова, да није осуђиван на безусловну каз-
ну затвора дуже од 6 месеци, да се против кандидата не 
води истрага, да има радно искуство на пословима ложења 
најмање годину дана. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству), оверен препис 
дипломе о стеченом образовању, уверење из СУП-а о нео-
суђиваности, уверење из суда да није под истрагом, сер-
тификат о оспособљености за руковаоца парних котлова.

Чистачица
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајућу здравствену способност, да има 
држављанство Србије, да има завршен најмање први сте-
пен стручне спреме, да није осуђиван на безусловну казну 
затвора дуже од 6 месеци, да се против кандидата не води 
истрага. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству), оверен препис дипломе о сте-
ченом образовању, уверење из СУП-а о неосуђиваности, 
уверење из суда да није под истрагом.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у обзир. Ближе информације могу се добити на 
телефон школе: 017/421-795 или у просторијама школе. 
Пријаве се подносе искључиво у писаној форми на адресу 
школе или путем поште.

ВРШАЦ

ОШ „МОША ПИЈАДЕ“
26335 Гудурица, Трг ослобођења 2

тел/факс: 013/881-012

Васпитач
у предшколској установи (вртићу - мешовита 

група деце), на одређено време до 31. 
августа 2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) 
да има одговарајуће образовање и то: струковни васпитач, 
дипломирани васпитач, васпитач предшколских устано-
ва, васпитач предшколског васпитања и образовања на 
студијама првог степена (основне академске или основне 
струковне студије), студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалситич-
ке академске студије), студијама у трајању од три године 
или вишим образовањем, 2) да има психичку, физичку и 
здрвствену способност за рад са децом и ученицима, 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-

браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да има одређено радно искуство у 
раду са децом, у струци, 6) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, за лица која су 
стекла образовање ван територије Републике Србије, 7) 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 шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, 8) 
да поседује лиценцу, односно положен стручни испит и да 
испуњава остале услове за васпитача.

ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс кандидат треба да прило-
жи: пријавни формулар који се преузима са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, био-
графију, уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија, не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), оригинал или ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми, оригинал 
или оверену копију уверења о неосуђиваности (не старије 
од месеци), оригинал или оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту. Проверу психофизичких способ-
ности за рад са децом и ученицима извршиће Национална 
служба за запошљавање са кандидатима који уђу и ужи 
избор. Лекарско уверење подноси се пре закључења уго-
вора о раду. Сву наведену документацију кандидати дос-
тављају у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријава неће се узимати у разматрање. Пријаве слати лич-
но или на горенаведену адресу. Контакт телефон: 013/881-
012.

ЗАЈЕЧАР

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 - даље: Закон), као и Правилником 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Службени 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 те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, као и висо-
ко образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; које није прав-
носнажно осуђено за привредни преступ, у складу са Зако-
ном и подзаконским актима; које има држављанство Репу-
блике Србије; које зна српски језик, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника (стручни испит или 
лиценца); које има обуку и положен испит за директора 
(лиценца за директора); које има одговарајуће радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања, и то најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директо-
ра школе подноси доказе о испуњености услова за избор 
директора у складу са Законом и подзаконским актима, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (оригинал лекарског уверења, не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС - оригинал не 
старији од 6 месеци); доказ да канидат није правноснажно 
осуђен за привредни преступ (уверење Привредног суда - 
оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (оригинал уверења - не 
старији од шест месеци); доказ о познавању српског јези-
ка, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе - оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (овере-
на фотокопија потврде, уверења или другог документа о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ 
о обуци 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 сматра-
ти непотпуном-оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања 
(оригинал потврде или уверења - посебно из сваке устано-
ве, односно за сваки период, уколико је кандидат био запос-
лен у више установа на одговарајућим пословима- не ста-
рије од 6 месеци). Осим наведеног, кандидати достављају 
и остала документа од значаја за одлучивање, и то: доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника - уколико га канди-
дат поседује-фотокопија); резултате стручно-педагошког 
надзора у раду установе и оцену спољашњег вредновања 
установе (дужан је да достави кандидат који је претходно 
обављао дужност директора установе-фотокопија); доказ 
да против кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (ори-
гинал уверења основног и вишег суда, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са 
трајном важношћу - фотокопија или оригинал); краћа рад-
на биографија и предлог програма рада школе за време 
мандата ( необавезно). По завршетку конкурса примљена 
документација се не враћа кандидатима, већ се доставља 
министру ради доношења одлуке о избору директора. Бла-
говременом пријавом на конкурс сматра се пријава која је 
непосредно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти у обли-
ку препоручене пошиљке. Ако последњи дан рока пада у 
недељу или на дан државног празника, или у неки други 
дан кад школа не ради, рок истиче истеком првог наред-
ног радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све прилоге који се захтевају у конкурсу, у складу са 
Законом и подзаконским актима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати препорученом 
поштом на горенаведену адресу, у затвореној коверти са 
назнаком „За Комисију за избор директора”. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Информације о конкурсу могу се добити на број телефона: 
019/3400-517.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

19000 Зајечар, Ђердапска бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр.88/2017 - даље: Закон), као и Правилником 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Службени 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 те врсте школе 
и подручја рада, за педагога и психолога (високо образо-
вање стечено на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-

Наука и образовање



   |  Број 799 | 17.10.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

демске студије, и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, као и висо-
ко образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године); које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; које није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
у смислу члана 139 став 1 тачка 3) Закона; које није прав-
носнажно осуђено за привредни преступ, у складу са Зако-
ном и подзаконским актима; које има држављанство Репу-
блике Србије; које зна српски језик, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; које има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника (стручни испит или 
лиценца); које има обуку и положен испит за директора 
(лиценца за директора); које има одговарајуће радно иску-
ство на пословима образовања и васпитања, и то најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат за директо-
ра школе подноси доказе о испуњености услова за избор 
директора у складу са Законом и подзаконским актима, и 
то: доказ о стеченом одговарајућем образовању из чла-
на 140 ст. 1 и 2 Закона, за наставника те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности (оригинал лекарског уверења - не старије од 
шест месеци); доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС - оригинал не 
старији од 6 месеци); доказ да канидат није правноснажно 
осуђен за привредни преступ (уверење Привредног суда - 
оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кандидат има 
држављанство Републике Србије (оригинал уверења - не 
старији од шест месеци); доказ о познавању српског јези-
ка, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе - оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о поседовању дозволе за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (овере-
на фотокопија потврде, уверења или другог документа о 
положеном стручном испиту или испиту за лиценцу); доказ 
о обуци 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 сматра-
ти непотпуном-оригинал или оверена фотокопија); доказ 
о радном искуству на пословима образовања и васпитања 
(оригинал потврде или уверења - посебно из сваке уста-
нове, односно за сваки период, уколико је кандидат био 
запослен у више установа на одговарајућим пословима- 
не старије од 6 месеци). Осим наведеног, кандидати дос-
тављају и остала документа од значаја за одлучивање, и 
то: доказ о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника - уколико 
га кандидат поседује-фотокопија); резултате стручно-пе-
дагошког надзора у раду установе и оцену спољашњег 
вредновања установе (дужан је да достави  кандидат који 
је претходно обављао дужност директора установе-фото-
копија); доказ да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона (оригинал уверења основног и вишег суда - не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (на 
обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или оригинал); 
краћа радна биографија и предлог програма рада школе 
за време мандата (необавезно). По завршетку конкурса 
примљена документација се не враћа кандидатима, већ 
се доставља министру ради доношења одлуке о избору 
директора. Благовременом пријавом на конкурс сматра се 
пријава која је непосредно предата школи пре истека рока 

утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пош¬ти у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног празника, 
или у неки други дан кад школа не ради, рок истиче исте-
ком првог наредног радног дана. Потпуном пријавом сма-
тра се пријава која садржи све прилоге који се захтевају 
у конкурсу, у складу са Законом и подзаконским актима. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на горенаведену адре-
су, у затвореној коверти са назнаком “За Комисију за избор 
директора”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу се 
добити непосредно у школи, с обзиром да је због рекон-
струкције школе телефонски број школе 019/442-112 за 
сада у прекиду.

ГИМНАЗИЈА ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Кнегиње Љубице 5

Наставник рачунарства и информатике
са 67% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, замена директора школе

Наставник математике
са 33% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, замена директора школе

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2017 и 27/2018 
- даље: Закон) и важећим Правилником о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у гимназији („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018), и то: 
да има високо образовање стечено на студијама другог сте-
пена - мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, 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 прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године); да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик, на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1тачка 3) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (уверење - не 
старије од шест месеци); доказ о познавању српског јези-
ка, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). Напоме-
на: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трај-

ном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну 
биографију. По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, 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 следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава услове за избор 
у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе или предати пре-
порученом поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„За Конкурсну комисију“. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном, на број: 019/422-564.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5

тел. 018/833-100

Оглас објављен у публикацији „Послови“ од 
01.08.2018. године (број 788-789), поништава се за 
радна места: 
- наставник математике, на одређено време до повратка 
запослене са одсуства ради посебне неге детета, за рад у 
издвојеним одељењима и
- наставник разредне наставе на одређено време, до 
повратка запослене са породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета, за рад у издвојеном одељењу у Левовику.

ОШ „ЉУБА НЕШИЋ“
19000 Зајечар, Доситејева 2

Наставник рачунарства и информатике
са 70% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана (замене наставника који је именован на 
функцију директора).

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 
- даље: Закон) и важећим 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, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: да има 
високо образовање стечено на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка, 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 пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није утврђено дискриминаторно понашање, у 
смислу члана 139 став 1 тачка 3 Закона; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик, на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одго-
варајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
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за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС - не старији од 30 дана); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (уверење - не 
старије од шест месеци); доказ о познавању српског јези-
ка, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). Напоме-
на: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, и 
то извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну био-
графију. По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је поднета у року утврђеном у конкурсу, као 
и пријава која је предата препорученом поштом, у ком слу-
чају се као дан пријема рачуна дан када је пошта прими-
ла пошиљку, а када последњи дан за подношење 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 у складу 
са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се може 
поднети у просторијама школе или предати препорученом 
поштом на адресу: ОШ „Љуба Нешић”, Доситејева 2, 19000 
Зајечар, са назнаком „За конкурсну комисију”. Информације 
о конкурсу могу се добити телефоном: 019/442-416.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ“

19233 Подгорац 
тел/факс: 030/460-294

Стручни сарадник - психолог
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене запосленог одсутног дуже од 60 
дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове прописа-
не чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017 и 27/18): 1) 
да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 
2/2017); 2) да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а доказ о испуњености услова из тачке 2 пре 
закључења уговора о раду. Уз пријаву на конкурс канди-
дати, поред биографије, треба да приложе (у оригиналу 
или оверене копије, не старије од шест месеци): диплому 
о стеченом образовању, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о неосуђиваности. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса 
достављају се на адресу: Основна школа „Ђорђе Симеоно-
вић“ Подгорац, 19233 Подгорац, тел/факс: 030/460-294, са 
назнаком: „За конкурс“, лично или поштом на горенаведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 030/460-294 и 060/460-29-05

ЗРЕЊАНИН

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23252 Бока, Маршала Тита 33

тел. 023/846-604

Наставник немачког језика
са 44,44% радног времена, 

на одређено време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
немачки језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил немачки језик), мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик).

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: професор биологије, дипломирани биолог, 
дипломирани молекуларни биолог и физиолог, професор 
биологије и хемије, дипломирани биолог - смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог - еколог, дипло-
мирани професор биологије и хемије, професор биоло-
гије - географије, професор биологије - хемије, професор 
биологије - физике, професор биологије - информатике, 
професор биологије - математике, дипломирани професор 
биологије - мастер, дипломирани биолог - мастер, дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер, дипломира-
ни професор биологије - географије, мастер, дипломирани 
молекуларни биолог - мастер, дипломирани биолог зашти-
те животне средине, мастер биолог, мастер професор био-

логије, мастер професор биологије и географије, мастер 
професор биологије и хемије.

Наставник енглеског језика
са 94,44% радног времена, на одређено 

време до преузимања, односно до 
коначности одлуке по конкурсу

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер.

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: физичко васпитање: професор физичког васпи-
тања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања - дипло-
мирани тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани организатор спортске 
рекреације, професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и кинези-
терапије, професор физичког васпитања и спорта, мастер 
физичког васпитања и спорта.

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 40% радног времена, на одређено време 
до повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор техничког образовања, професор тех-
нике, професор технике и информатике, професор инфор-
матике и техничког образовања, професор техничког 
образовања и машинства, професор технике и машинства, 
професор машинства, професор електротехнике, професор 
техничког образовања и техничког цртања, професор тех-
ничког образовања и физике, професор физике и основа 
технике, професор техничког образовања и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу, професор физике и основа технике за 
основну школу, професор техничког образовања и вас-
питања, професор техничког васпитања и образовања, 
професор политехничког образовања и васпитања, про-
фесор политехничког васпитања и образовања, професор 
политехничког образовања, професор технике и графич-
ких комуникација, професор производно-техничког обра-
зовања, дипломирани педагог за техничко образовање, 
дипломирани педагог за физику и основе технике, профе-
сор основа технике и производње, професор политехнике, 
професор технике и медијатекарства, професор техничког 
образовања и медијатекар, дипломирани физичар - про-
фесор физике и основа технике за основну школу - мас-
тер, дипломирани професор физике и основа технике за 
основну школу - мастер, дипломирани професор технике 
и информатике - мастер, дипломирани професор технике - 
мастер, мастер професор технике и информатике, - мастер 
професор информатике и технике, професор основа техни-
ке и информатике.

Библиотекар
са 44,66% радног времена, на одређено 

време до преузимања, односно до 
коначности одлуке по конкурсу

УСЛОВИ: дипломирани библиотекар - информатичар, про-
фесор, односно дипломирани филолог језика и књижев-
ности, професор, односно дипломирани филолог за општу 
књижевност са теоријом књижевности, професор разредне 
наставе, професор језика и књижевности, односно књи-
жевности и језика - смер за библиотекарство, професор, 
односно дипломирани филолог књижевности и језика, 
професор српскохрватског језика и југословенске књижев-
ности, професор српског језика и књижевности, професор 
српске књижевности и језика са општом књижевношћу, 
професор, односно дипломирани филолог за југословенс-
ку књижевност и српскохрватски језик, професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност, мастер библиотекар - информатичар, 
мастер филолог (главни предмет/профил библиотекарство 
и информатика), мастер професор језика и књижевности 
(главни предмет/профил библиотекарство и информати-
ка).

Наука и образовање
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Наставник физике
са 20% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, про-
фесор физике и хемије, дипломирани педагог за физику и 
хемију, професор физике и основе технике, дипломирани 
педагог за физику и основе технике, професор физике и 
математике, дипломирани астрофизичар, дипломирани 
физичар за примењену физику и информатику, профе-
сор физике и хемије за основну школу, професор физике 
и основа технике за основну школу, дипломирани физи-
чар за примењену физику, професор физике за средњу 
школу, дипломирани физичар истраживач, дипломирани 
професор физике и хемије за основну школу, дипломира-
ни професор физике и основа технике за основну школу, 
дипломирани физичар за општу физику, дипломирани 
физичар за теоријску и експерименталну физику, дипло-
мирани педагог за физику и општетехничко образовање 
ОТО, дипломирани астроном, смер астрофизика, професор 
физике - информатике, дипломирани физичар - медицин-
ска физика, дипломирани професор физике-мастер, дипло-

мирани физичар - мастер, мастер физичар, мастер про-
фесор физике, мастер професор физике и хемије, мастер 
професор физике и информатике, дипломирани физичар 
- мастер физике - метеорологије, дипломирани физичар - 
мастер физике - астрономије, дипломирани физичар - мас-
тер медицинске физике, дипломирани професор физике 
- хемије, мастер, дипломирани професор физике - инфор-
матике, мастер, дипломирани физичар - професор физике 
- мастер, дипломирани физичар - теоријска и експеримен-
тална физика - мастер, дипломирани физичар - примењена 
и компјутерска физика - мастер, дипломирани физичар - 
примењена физика и информатика - мастер, дипломирани 
физичар - професор физике и основа технике за основну 
школу - мастер, дипломирани физичар - професор физике 
и хемије за основну школу - мастер. Лица која су стекла 
академско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским програмима из 
области физике.

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 

изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи 
(оригинал или оверену фотокопију): диплому о завршеној 
школи, уверење о држављанству РС, биографију, попуње-
ну пријаву скинуту са сајта Министрства просвете, науке 
и технолошког развоја, у одељку „Ново на сајту“. Прија-
ве слати на адресу школе. Непотпуне и не благовремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 
дана од објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Европска унија ће у оквиру свеукупне подршке од 9,6 милиона 
евра развоју инфраструктуре преко развојног програма ЕУ ПРО, 
подржати са више од 4,8 милиона евра реализацију 21 пројекта за 
унапређење пословне инфраструктуре. Пројекти ће бити спроведе-
ни у локалним самоуправама јужне Србије, са циљем да се побољша 
конкурентност на локалном нивоу кроз унапређење услова за посло-
вање и привлачење нових инвестиција.

Од одобрених средстава, путем јавног позива који је био отворен 
од 25. априла до 11. јуна 2018. године, четири и по милиона евра је 
опредељено за реализацију девет пројеката пословне инфраструкту-
ре који ће бити реализовани у Бојнику, Крагујевцу, Параћину, Прибоју, 
Смедереву, Сокобањи, Свилајнцу, Шапцу и Ужицу.

Пројекти подразумевају инфраструктурно опремање индус-
тријских зона, односно изградњу приступних путева, унапређење 
или изградњу комуналне и туристичке инфраструктуре. На тај на-
чин ће се унапредити инвестициони потенцијал ових локалних са-
моуправа кроз сарадњу са заинтересованим инвеститорима, а све у 
циљу економског раста и отварања нових радних места.

Пројекте ће суфинансирати локалне самоуправе и то у вредности 
од 905.392 евра, тако да свеукупно улагање у развој пословне инфра-
структуре износи пет и по милиона евра.

Подршка Европске уније стварању повољног окружења за посло-
вање обухвата и израду пројектно-техничке документације која је 
предуслов за ширење пословне инфраструктуре.

На јавни позив који је био отворен од 25. априла до 11. јуна 2018. 
године пристигло је 18 апликација, а одобрено је 12 пројеката, које ће 

ЕУ финансирати са укупно 274.695 евра. Пројекти ће бити спроведе-
ни у Белој Паланци, Чачку, Дољевцу, Књажевцу, Крагујевцу, Краљеву, 
Кучеву, Нишу, Смедереву, Тополи, Владичином Хану и Врању.

То ће омогућити успостављање и пословање индустријских зона 
и технолошких паркова, унапређење рада бизнис инкубатора, стар-
тап, конгресних и центара за обуку, као и развој пољопривреде. Ло-
калне самоуправе ће учествовати у финансирању ових иницијатива 
са укупно 130.891 евро.

Европска унија кроз подршку овим пројектима доприноси по-
бољшању пословне и инвестиционе климе у Србији, јачајући конку-
рентност и стварајући услове за постизање бољих економских резул-
тата. Очекује се да ови пројекти допринесу реализацији најмање 20 
нових инвестиција и отварању око 1.600 нових радних места, наведе-
но је у саопштењу.
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ПОДРШКА ЕУ ЗА ЈУГ СРБИЈЕ
Развојни програми

Пројекти подразумевају инфраструктурно опремање индустријских зона, односно 
изградњу приступних путева, унапређење или изградњу комуналне и туристичке 

инфраструктуре

Извор: Танјуг

Развој и модернизација железнице

ПОСАО ЗА 95 МАШИНОВОЂА

„Србија се стратешки определила да раз-
вија железницу и у пројекте из те области 
уложено је четири милијарде евра“, рекла 
је министарка грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре Зорана Михајловић на 
свечаности поводом пријема нових маши-
новођа. Према њеним речима, у процес ре-
формисања железнице улазило се на сваких 
неколико година у претходних 30 година, 
али данас први пут имамо праве реформе.

„Пред нама је још много посла. Ви ћете 
радити у новим локомотивама које су веома 
вредне“, рекла је Михајловићева, која је ма-
шиновођама пожелела срећу и успех у раду 

и поручила им да професионално обављају 
свој посао и на сваком месту достојанствено 
представљају своју компанију и земљу.

В.д. директора компаније „Србија карго“ 
Душан Гарибовић рекао је да нове машино-
вође почињу свој рад у изазовним временима 
и да је обавеза железничара да поштују сва-
ки километар изграђене и обновљене пруге.

„Долазите у фирму која се бори да на 
тржишту оствари приход. Од нашег рада и 
резултата зависи колико ћемо обновити ва-
гона и локомотива, а неки од вас од следеће 
године управљаће најсавременијим локомо-

тивама у региону“, 
навео је Гарибовић.

У име новоза-
послених машино-
вођа присутнима 
се обратила Јелена 
Жебељановић, је-
дина жена међу 95 
машиновођа, која 
је истакла да поти-
че из породице ма-
шиновођа и да је то 

одговоран и захтеван позив према којем гаји 
љубав од малих ногу.

„Наше пруге морају да буду безбедне, 
као и наши путници и терет који превози-
мо, а ми смо ту да дамо свој допринос томе“, 
рекла је Јелена.

Заједно са 86 машиновођа које су запос-
лене прошле године у Нишу, што је било прво 
запошљавање нових машиновођа после 20 
година, укупно је 181 машиновођа засновао 
стални радни однос у компанији „Србија кар-
го“ од марта прошле године до октобра ове 
године. Они су прошли обуку у трајању од го-
дину дана, након чега су положили стручни 
испит.

Машиновође ће бити распоређене по 
карго-секцијама у Нишу, Београду, Лапо-
ву, Новом Саду, Панчеву, Пожаревцу, Руми, 
Ужицу, Суботици, Зајечару и Краљеву. Про-
грамом пословања предвиђено је да се пу-
тем јавног конкурса на обуку прими још 70 
машиновођа који ће бити примљени у стални 
радни однос у 2019. години.

У име новозапослених машиновођа присутнима се обратила Јелена Жебељановић, 
једина жена међу 95 машиновођа, која је истакла да потиче из породице машиновођа 

и да је то одговоран и захтеван позив према којем гаји љубав од малих ногу

Извор: Танјуг
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Јагодина
Помоћ привредницима

Филијалa Јагодина НСЗ организовала 
је јесењи сајам запошљавања 28. септембра 
у Културном центру у Јагодини. На сајму је 
учествовало 39 послодаваца који су тражили 
више од 250 радника, првенствено у области 
саобраћаја, производње намештаја, пре-
храмбене и текстилне индустрије, трговине, 
угоститељства и осигурања. 

„Настављамо са организацијом сајмова 
запошљавања, али ћемо посебну пажњу пос-
већивати и нашим активним мерама запо-
шљавања које подразумевају и финансијску 
подршку кроз разноврсне програме запо-
шљавања. Национална служба за запошља-
вање је ове године на подручју града Јагоди-
не пласирала око 45 милиона динара и то у 
различите програме, који су обезбедили за-
пошљавање 255 лица“, рекао је на свечаном 
отварању сајма директор Филијале Јагодина 
НСЗ Борис Стојанов.

Манифестацију је отворио Ратко Стева-
новић, градоначелник Јагодине. „Град Јаго-
дина из године у годину као један од прио-
ритета има отварање нових радних места. 
Локална самоуправа на иницијативу пред-
седника Скупштине Драгана Марковића 
Палме предузела је низ мера и на један спе-
цифичан начин довела велики број страних 
инвеститора у Јагодину, али и значајно помо-
гла развоју домаће привреде, јер без домаће 
привреде неће бити никада напретка. Кроз 
довођење страних инвеститора и помоћ на-
шим привредницима отворен је велики број 
нових радних места“, рекао је Стевановић.

Међу учесницима јагодинског сајма 
били су: Yuhor-export а.д, Јела, Феман, Аунде 
Срб, Hram 032 PVC trade, Мотор, Euro support 
group, С Принт штампарија, Aqua promet, 
Magic line software, Modesta italy desing и др. 
Највеће интересовање послодаваца било је 
за запошљавање комерцијалистa, возача, 
бравара, ауто-механичара, ауто-електрича-
ра, шивача, месара, продавaца и конобара, 
грађевинских и помоћних радника.

Крушевац
Најтраженија

машинска и металска струка

Филијала Крушевац је по 28. пут орга-
низовала сајам запошљавања, који је одр-
жан у Хали спортова у Крушевцу. На сајму је 
учествовало 36 послодаваца који су исказа-
ли потребе за запошљавањем 219 радника.

Највећа тражња била је за занимањима 
машинске и металске струке, у свим степе-
нима образовања, а затим и грађевинске и 
електро струке. Такође, тражени су били и 
продавци, шивачи, возачи, конобари и ку-
вари. Приметно је да је на овом сајму била 
мања потражња за помоћним радницима, 
док су потребе за високостручним кадром 
биле за око 10% од укупног броја тражених 
радника.  

Директор Филијале Предраг Марковић 
je истакао да је пролећни сајам био изузет-
но успешан, те да се од 1.900 незапослених 
лица која су била циљано позвана, њих 520 
запослило. Послодавци су веома задовољни 
организацијом сајма и прикупљеним био-
графијама, а многи од њих већ годинама на 
овај начин запошљавају нове раднике. 

Највећи број радника тражиле су фирме 
Kromberg&Schubert, 14. октобар, ТР Вива 92, 
Конфекција „Bramy“, Штампа систем и друге.

Горњи Милановац
У плану нове инвестиције

У Галерији Културног центра у Горњем 
Милановцу одржан је други овогодишњи 
сајам запошљавања на подручју Моравичког 
округа. Учествовало је 16 послодавца са под-
ручја Горњег Милановца, који припадају ве-
ликим, средњим и малим предузећима, пре-
дузетничке радње и регистроване пословне 
јединице, са пријављеним потребама за за-
пошљавање око 70 лица.

Тражени су различити образовни про-
фили: дипломирани економисти, дипломи-
рани инжењери електротехнике и машин-

ства, дипломирани технолози, радници на 
пословима обезбеђења, графичари, радници 
у прехрамбеној производњи, продавци, воза-
чи, неквалификовани радници. 

Сајам је отворио Дејан Ковачевић, пред-
седник Општине Горњи Милановац, који је 
истакао улогу и значај привредника, али и 
локалне самоуправе у смањењу незапосле-
ности и изнео податак да је Општина Горњи 
Милановац и ове године из свог буџета из-
двојила 15 милиона динара за подстицање 
самозапошљавања својих суграђана и реа-
лизацију пројеката јавних радова, а исти из-
нос је планиран и за наредну годину.

„Наша локална самоуправа велики зна-
чај даје потребама послодаваца и стога смо 
одлучили да следеће године уведемо и додат-
не мере које ће се односити на финансијске 
олакшице послодавцима који запошљавају 
нове раднике. У плану су и нове инвестиције, 
као што је изградња тржног центра који ће 
упослити нових 200 радника. Наша пословна 
политика је да подједнаку пажњу посветимо 
како домаћем тако и страном инвеститору“, 
истакао је Ковачевић. 

Саша Обрадовић, директор Филијале Ча-
чак НСЗ, изнео је податак да је ово дванаести 
сајам запошљавања у Горњем Милановцу: 
„Општина Горњи Милановац је најразвије-
нија општина на подручју Моравичког ок-
руга, са најмањом стопом незапослености и 
око 2.100 незапослених лица пријављених на 
нашој евиденцији. Сваке године остварује-
мо одличну сарадњу, како са локалном са-
моуправом, тако и са послодавцима са овог 
подручја, у реализацији програма и мера 
активне политике запошљавања са заједнич-
ким циљем, а то је смањење незапослености, 
стварање повољнијег привредног амбијента 
за отварање нових радних места и запошља-
вање нових радника“.

Један од учесника била је фирма „Фока“ 
д.о.о из Горњег Милановца. Директорка мар-
кетинга Весна Тодоровић је навела да ова 
фирма, која се бави графичком делатношћу, 
већ годинама користи услуге Националне 
службе за запошљавање. Присуство на сајму 
запошљавања је једна од значајних прили-
ка да путем директних разговора обезбеде 
одређени број кандидата који ће имати при-
лику да заснују радни однос на пословима 
оператера на производним и штампарским 
машинама. Иначе, Весна је управо на горњо-

ЈЕСЕЊИ САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА 
У СРБИЈИ
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милановачком сајму запошљавања, одржа-
ном пре две године, конкурисала код овог 
послодавца и потом добила посао, који и да-
нас са задовољством обавља.

Крупањ
Посао за 80 радника

Филијала Лозница НСЗ организовала је 
Сајам запошљавања у Крупњу, 5. октобра, у 
Дому културе. На сајму су учествовала 22 
послодавца која су исказала потребу за за-
пошљавањем око 80 радника различитих 
образовних профила. Најтраженији су били 
шивачи, инжењери текстилне технологије, 
заступници у осигурању, машински ин-
жењери, руковаоци грађевинских машина, 
зидари, тесари, обрађивачи метала, трговци 
и неквалификовани радници. Око 500 неза-
послених било је у прилици да оствари не-
посредан контакт са послодавцима и поднесе 
пријаве за посао. 

Драгана Симић, в.д. директора Филијале 
Лозница НСЗ, истакла је да сајам запошља-
вања представља једну од активних и веома 
значајних мера Националне службе за запо-
шљавање и изразила задовољство што је ова 
традиционална манифестација организова-
на у Крупњу.

На Сајму запошљавања
у Лесковцу понуђено преко 300 

радних места

У организацији Националне службе за 
запошљавање - Филијале Лесковац 9. окто-
бра одржан је други овогодишњи сајам за-
пошљавања у Културном центру Лесковац. 
Учествовало је 18 послодаваца, углавном 
са подучја Јабланичког округа, из области 
текстилства, прехрамбене и прерађивачке 
индустрије, трговине, угоститељства, елек-
троиндустрије и осигурања. Укупно је по-
нуђено преко 300 радних места, која ће бити 
попуњена у наредних шест месеци.

Потражња послодаваца односила се на 
следеће профиле занимања: програмери, 
текстилни инжењери, графички дизајне-
ри, шивачи, конфекционари, механичари 
текстилних машина, оператери, магационе-
ри, возачи виљушкара, заваривачи, бравари, 
фарбари, конобари, кувари, шанкери, агенти 
продаје осигурања и радници за рад у про-
изводњи.

На штанду Националне службе незапос-
лени и послодавци могли су да добију све 
информације о актуелним програмима и 
пројектима НСЗ и њених партнера у процесу 
подстицања запошљавања. Такође, незапос-
ленима је омогућено да поднесу пријаве за 
две актуелне обуке за тржиште рада у орга-
низацији НСЗ - за књиговође и за вез и зла-
товез.

Сајам је отворила Марија Јовановић, 
заменица градоначелника Лесковца, која је 
истакла да је од 2012. године број незапосле-
них у Лесковцу смањен за 6.500 лица, те да и 
локална самоуправа привлачењем страних 
инвеститора и кроз мере активне политике 
запошљавања у оквиру Локалног акционог 
плана запошљавања доприноси да се број 
незапослених континуирано смањује.

Највеће интересовање било је испред 
штанда британске компаније „Aptiv Packard“, 
која ускоро планира отварање фабрике и по-
четак серијске производње електроинстала-
ција за моделе аутомобила компаније „Мер-
цедес“.

Потребе послодаваца исказане на ап-
рилском сајму су у потпуности реализова-
не, а чак 476 лица са евиденције се запос-
лило. Сајмови запошљавања организују се 
у Лесковцу већ 14 година и ово је 32. сајам. 
Резултати претходно одржаних сајмова по-
казују да најмање 80% исказаних потреба 
послодаваца буде задовољено у периоду од 
шест месеци након одржавања сајма, те да 
15-20% учесника дође до посла.

Одржан Сајам запошљавања 
„Топ џоб“ у Новом Саду

Први новосадски „Топ џоб“ одржан је у 
хотелу „Парк“ 10. и 11. октобра. Сајам су орга-
низовале агенције „Белекспо плус“ и „Бекап“ 
уз подршку Националне службе за запошља-
вање.

„Топ џоб“ је отворио председник 
Скупштине града Новог Сада Здравко Јелу-
шић, који је изразио уверење да ће незапос-
леност у Новом Саду и Јужнобачком округу и 
наредних година наставити да се смањује. Он 
је истакао да Град Нови Сад, у оквиру својих 
надлежности, а у складу са стратегијом 
развоја и акционим планом за младе, чини 
све што је могуће да обезбеди отварање но-
вих радних места. „Долази време озбиљних 
послодаваца који ће се према радницима 
понашати одговорно и испуњавати све своје 
обавезе, а овакви сајмови су добра прилика 
за директну комуникацију потенцијалних 
радника и њихових будућих послодаваца“, 
рекао је Јелушић.

Ђурђина Мачак, саветница за каријер-
но информисање у Филијали Нови Сад НСЗ, 
позвала је послодавце на даљу сарадњу са 
НСЗ. „Национална служба за запошљавање 
подржава све манифестације које промови-
шу запошљавање и нова радна места. Ми смо 
поуздан партнер свима који желе успешно да 
одговоре на изазове модерног тржишта рада 
и модерног пословања“, рекла је она и иста-
кла значај стицања нових напредних знања 
и вештина за боље почетне позиције на тр-
жишту рада, као поруку младима који су у 
великом броју дошли да потраже своју шансу 
за посао или праксу на овом сајму.

„Један од доприноса Националне служ-
бе за запошљавање стицању нових знања 
за нова радна места је и што је 775 незапос-
лених у 10 градова у Србији почело свој пут 
преквалификације у област информационих 
технологија, након чега ће имати шансу да 
почну своју каријеру у овој перспективној 
грани привреде“, нагласила је Ђурђина Ма-
чак.

Марина Антић, из организације Сајма 
запошљавања „Топ џоб“, изразила је очеки-
вање да ће око 3.000 људи у наредном перио-
ду наћи посао као резултат овог сајма: „Нови 
Сад је универзитетски град и на сајму се тра-
же радници свих профила, и са факултетом 
и са средњом школом. Имамо велику палету 
послова у производним и услужним делат-
ностима. Када саберемо све компаније које 
овде учествују, очекује се да ће посао наћи 
10-15% људи, односно 2-3 хиљаде незапосле-
них“.

На сајму је учествовало двадесетак 
послодаваца, међу којима су Норма гру-
па, Таркет, ЈТИ, Сваровски, Нектар, Аптив и 
други. Од понуђених послова углавном су се 
тражили радници из области ИТ индустрије, 
менаџери продаје, агенти у кол-центри-
ма, инжењери машинске и електро струке, 
стручњаци у области финансија, али и рад-
ници у производњи и мајстори.

Једна од институција која је подржала 
својим учешћем овај сајам била је и Нацио-
нална служба за запошљавање, на чијем 
штанду су незапослени могли да добију по-
моћ у писању радне биографије, а сви заин-
тересовани послодавци и грађани информа-
ције о актуелним програмима које реализује 
НСЗ. Штанд НСЗ је посетила и Тијана Бањац, 
мастер педагог, која је у потрази за послом, 
а волела би да стекне искуство и запосли се 
у области управљања људским ресурсима, 
па је заинтересована и за програм стручне 
праксе који сваке године реализује НСЗ.

„Дошла сам овде у потрази за послом. 
Оно што ме највише занима су људски ресур-
си. Конкурисала сам на неколико места, пре 
свега за праксу. Овакви сајмови су добри због 
тога што имам прилику да директно разгова-
рам с послодавцима и распитам се о услови-
ма за одређене позиције. Надам се позиву за 
стручну праксу после данашњег сајма“, каже 
Тијана.

ПРЕС НСЗ
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САЈМОВИ ЗАПОШЉАВАЊА У ОКТОБРУ
Најава

Штрпце, Рашка, Вршац, Младеновац, Владичин Хан, Београд, Топола 
Покрајинска служба запошљавања АП Косова и Метохије, Филијала 

Приштина, у сарадњи са Општином Штрпце, организује Сајам запошљавања 
и предузетништва у четвртак, 18. октобра, од 12 до 14 сати, у Дому културе 
„Свети Сава“ у Штрпцу. Понуду око 50 слободних послова ће представити пре-
ко 25 фирми из Сиринићке жупе, углавном породична предузећа која се баве 
пољопривредом, складиштењем пољопривредних производа, производњом 
здраве хране и лековитог биља и занатске радионице 

Филијала Краљево НСЗ дан касније, 19. октобра, организује Сајам запошља-
вања у Рашки, у Скупштинској сали, Студеничка 2, са почетком у 12 сати. Оче-
кује се учешће око 20 послодаваца који ће понудити више од 180 радних места 
разних профила, а највише за раднике туристичко-угоститељске и машинске 
струке. Такође, представиће се и нови послодавац, компанија „Luss protect“, која 

има потребу да ангажује већи број радника текстилне струке. На сајму ће бити 
додељени уговори по програму самозапошљавања, који НСЗ спроводи суфи-
нансирањем са локалном самоуправом Општине Рашка.

Сајам запошљавања у Вршцу одржаће се 24. октобра, у хотелу „Србија“, а у 
четвртак, 25. октобра, на пиротском сајму ће бити понуђено 200 радних места. 

У петак, 26. октобра, очекују нас два сајма. У СРЦ „Љубомир Ивановић“ у 
Младеновцу Филијала за град Београд НСЗ организује сајам на којем ће 25 
послодаваца понудити 250 послова, а Филијала Врање истог дана организује 
сајам у Владичином Хану.

Два сајма припремају се и за 30. октобар: у Београдској пословној школи 
где се најављује понуда 400 радних места и у Тополи у хотелу „Опленац“, који 
организује Филијала Крагујевац НСЗ. 

М. М. Ђорђевић

Сајам високог образовања и запошљавања у Краљеву

ВАША КАРИЈЕРА ПОЧИЊЕ СА НАМА
НСЗ Филијала Краљево, Град Краљево и Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, у сарадњи са Школском управом Рашког округа организују 

Сајам високог образовања и запошљавања, у уторак 16. октобра 2018. године, у Дому Војске Србије, Карађорђева 5, од 12.00 до 16.00 часова.
Под слоганом „Ваша каријера почиње са нама“, своје образовне профиле представиће 30 факултета и високих школа из Србије. Средњошколци завршних 

разреда имаће прилику да се на директан начин информишу о начину уписа, смеровима и образовним профилима, кроз стручне и практичне презентације ви-
сокобразовних институција. Такође, на сајму ће се представити и фирма „Леони“, путем видео-презентације и кроз 3 радионице под називима: „Припремам се за 
тражење посла“, „Кан бан“ и „Упознајте Леони каблове“.

Незапослени који желе да раде у фабрици „Леони“ имаће прилику да предају своје радне биографије и да се лично представе послодавцу. Потребе „Леонија“ у 
овом тренутку су за радницима у производњи, дипломираним машинским инжењерима и економистима.

ЗНАЧАЈ ПОДРШКЕ
Сајам менталног здравља у Врбасу

Посетиоцима штанда НСЗ, актуелним и потенцијалним корисницима, приближене су 
услуге Службе, са посебним акцентом на услугама каријерног вођења и саветовања

Национална служба за запошљавање - Служ-
ба Врбас Филијале Нови Сад НСЗ представила се 
на Сајму менталног здравља у Врбасу, чији је глав-
ни организатор Канцеларија за младе општине 
Врбас. Сајам је почео 10. октобра, на Дан ментал-
ног здравља и трајаће до 26. октобра. Након пред-
стављања и промотивних активности установа и 
организација учесница на Тргу Николе Пашића у 
центру Врбаса током прва два дана манифестације, 
следи низ дешавања у Канцеларији за младе, која 
на различите начине доприноси превенцији и уна-
пређивању менталног здравља.

На сајму су се представили и Гимназија „Жар-
ко Зрењанин“, ОШ „Братство јединство“, Спортски 
савез Врбас, Геронтолошки центар Врбас, Дом 
здравља „Вељко Влаховић“, Општа болница Врбас, 
Центар за развој заједништва, Удружење „Галиум“, 
ОШ „Јован Јовановић Змај“, Установа за предшкол-
ско васпитање и образовање „Радост“ и УГ Женски 
центар „Хоризонт“.   

Гимназија „Жарко Зрењанин“ из Врбаса првог 
дана сајма осмислила је акцију дељења бесплатних 
загрљаја свим посетиоцима и низ мотивационих 
порука. 

- Данас делимо загрљаје и мотивационе по-
руке, јер сматрамо да и мали знаци пажње могу 
да поправе дан једној особи. Никад не знамо коме 
је потребна помоћ, јер се људи често устручавају да 
је траже, чак и кад им је то највише потребно. Свако 
заслужује загрљај и стога га свима делимо, нагла-
сио је Немања Мартон, ученик IV разреда.

Очување менталног здравља подразумева 
одређена знања и вештине, које могу бити врло 
корисне у суочавању са свакодневним тешкоћама 
и стресовима и кључне су у превенцији настанка 
озбиљнијих проблема и поремећаја. С тим у вези, 
неке од активности у организацији Канцеларије за 
младе које ће бити реализоване за време трајања 
манифестације су радионице - Асертивном кому-
никацијом до успеха, Дечја психодрамска ради-
оница, Конфликт и како га решити, Емоционална 
писменост и Демонстрација часа Смехојоге. Такође, 
свим грађанима биће доступно бесплатно психо-
лошко саветовалиште у просторијама Канцеларије 
за младе.

- Данашња манифестација је идеја која је по-
текла од свих психолога из наше општине. Орга-
низовали смо се да будемо на располагању грађа-
нима и да свима учинимо доступним информације 
о томе коме треба да се обрате када имају било как-
вe менталнe сметњe. До краја октобра ће грађани 
општине Врбас моћи бесплатно да користе психо-
лошке услуге, рекла је Миљана Штулић, заменица 
председника Општине Врбас.

Посетиоцима штанда НСЗ, актуелним и по-
тенцијалним корисницима, приближене су ус-
луге Службе, са посебним акцентом на услугама 
каријерног вођења и саветовања, уз коришћење 
информативног материјала и путем непосредне 
комуникације. Најчешћа питања посетилаца су се 
односила на могућности решавања недоумица по 
питању даљег развоја каријере. Заинтересованим 

ученицима је појашњена могућност коришћења 
електронске верзије „Водича за избор занимања“, 
публикације у издању НСЗ.   

Психолог, саветник за планирање каријере 
НСЗ, биће доступан незапосленим особама, особама 
које желе промену запослења, ученицима и свим 
осталим заинтересованим грађанима, у Саветова-
лишту у склопу манифестације.
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„Читав посао делимо, па је тако Дејан 
задужен за производњу, Урош за набавку, 
развоз и испоруку робе, Ђорђе помаже, а ја 
сам задужена за маркетинг. Мотив да започ-
немо приватни посао била је љубав, пре све-
га љубав мог супруга према пољоприведи, 
природи, селу, животињама, а онда и наша 
узајамна љубав. Имали смо тек 24 године, 
још увек на студијама, када смо одлучили да 
из урбане средине одемо да живимо на селу, 
на дедовини у Сурчину“, прича Зорана.

Дејан је пољопривредном и сточарском 
производњом почео да се бави још за време 
студентских дана. Као студент Пољопривре-
дог факултета у Београду покренуо је свој 
мали бизнис већ на првој години факултета, 
мотивисан пре свега љубављу према ратар-
ској производњи, а онда и потребом да себи 
омогући додатни извор прихода током сту-
дија.

„Почетком 90-их година у Србији није 
био погодан ни економски ни политички ам-
бијент за овакве подухвате, али подстакнути 
жељом да стварамо и обезбедимо додату 
вредност својим производима, почели смо 
да комерцијализујемо то што се произведе 

на газдинству. То нам је постао главни извор 
прихода и начин не само да се прехранимо, 
што би наш народ рекао, већ и да направимо 
кућу, почнемо са изградњом фарме и купо-
вином неопходне опреме“, каже Дејан.

То је био почетак њихове приче. Деведе-
сете године прошлог века донеле су турбу-
лентна времена у којима нису могли много 
да се ослањају на државу и било какве под-
стицаје. Стакићи су се зато ослањали на соп-
ствене снаге. Са Новог Београда преселили 
су се у Сурчин 1995. године, направили кућу, 
почели да улажу у објекте за сточарску про-
изводњу и за складиштење пољопривредних 
култура.

„Почињали смо сами, уз помоћ родитеља 
који су и сами имали своја запослења, па је то 
било све по систему ‚радних акција‘. Окупимо 
се, запнемо сви и урадимо велике послове. 
Од државе нисмо могли да очекујемо никак-
ву помоћ, јер је за рад и живот на селу увек 
било јако мало слуха у нашем друштву“, при-
ча Зорана.

Многи их тада нису разумели. Осуђива-
ли су их зато што су напустили комфор који 
су имали у стану на Новом Београду и дошли 
на празну парцелу, на 50 ари чистине, на 
којој је некад био виноград.

„На коренима дединог винограда изгра-
дили смо кућу и више од 1.000 квадрата обје-
ката за производњу и складиштење, подигли 
пет пластеника, засадили мали виноград 
иза куће. Обоје смо завршили факултете и 
подигли двојицу синова, Уроша (21) и Ђорђа 
(17), који су се активно укључили у подизање 
имања.“

Било је и проблема. Велики пожар 2008. 
године уништио им је две трећине фарме, 
комплетну опрему и више хиљада грла стоке.

„Због епидемије птичијег грипа морали 
смо да уништимо цео турнус од 5.000 пи-
лића, иако наша фарма није била заражена. 
Ценовна политика у пољопривреди је била 
а и сада је нестабилна, па не можеш да пла-
нираш производњу јер никад ниси сигуран 
која ће цена бити на тржишту. Било је ту 
честих подметања клипа у замајац напретка 
домаћим пољопривредним произвођачима 
увозом меса сумњивог квалитета, дампинг 
цене пољопривредних производа великих 
компанија. Држава није имала слуха за по-
моћ младим породицама које су се одлучи-
вале за овај вид привређивања и живот на 
селу. Морали смо сами да се боримо за парче 

колача у претежно сивој економији и врло 
неуређеном социјалном миљеу“.

Тек 2005. године, када су се створили 
услови, основали су Пољопривредно газ-
динство Стакић и кренули корак по корак 
да креирају концепт „Само домаће“, који по-
следњих година успешно развијају и при-
мењују.

„Ради се о идеји да оно што произведе-
мо на нашем газдинству понудимо људима 
из града. Технологија производње је строго 
контролисана и руковођена од стране Дејана, 
као дипломираног агронома. Земља, раса-
ди, избор заштита биљне производње, кон-
трола узорака, као и узгој грла у сточарској 
производњи, све то се планира и реализује 
уз примену органских и биолошких метода 
кад год је то могуће у биљној производњи, 
а строга ветеринарска контрола спроводи се 
код сточарске производње. Са друге стране, 
припрема производа од воћа и поврћа, као 
и обрада меса су потпуно традиционалне“, 
каже Зорана.

Паприке се пеку на „смедеревцу“, љуште, 
цеде, ручно мељу и прави се домаћи ајвар. Од 
свињског меса праве се домаћи сухомеснати 
производи које суше у својој пушници према 
старинском дедином рецепту. Од јагода које 
узгајају на природан начин праве џем.

„Наши купци од нас наручују пилетину, 
домаћа јаја, сухомеснате специјалитете, љуте 
папричице и све оно што произведемо на га-
здинству, а ми им то упакујемо у амбалажу 
и испоручимо на кућну адресу. Последњих 
година одбијамо наруџбине јер имамо огра-
ничене капацитете, а не желимо да на рачун 
квантитета угрожавамо квалитет.”

Планова је много. Стакићи намеравају 
да поставе неколико кошница како би свом 
асортиману додали мед. Жеља им је да кон-
цепт „Само домаће“ развијају у правцу по-
ручивања производа преко интернета. Раз-
мишљају да отворе и свој ресторан у коме 
ће се служити само оно што су произвели на 
имању и јела која су направљена од њихових 
производа. Нема разлога да им не успе.

Концепт „Само домаће“

Породица Стакић живи у зеленој оази на ободу Београда и ради на свом газдинству. Дејан је по 
струци агроном, Зорана новинар и спортски тренер, Урош је студент, а Ђорђе ученик средње 

школе. На 70 ари плаца изградили су кућу, зелену окућницу, фарму товних пилића и свиња, имају 
пет пластеника са пољопривредним културама, мали виноград и воћњак

БУДУЋНОСТ У 
ПРОИЗВОДЊИ 

ХРАНЕ

Извор: BIZLife
Фото: Лична архива
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ШАНСА ЗА ДОМАЋЕ ПРОИЗВОЂАЧЕ
ДМ инкубатор

Компанија „DM drogerie markt“ покренула је пројекат „ДМ инкуба-
тор“, који српским произвођачима пружа могућност да развију свој 
производ и пласирају га на домаће тржиште кроз ланац ДМ продав-
ница.

Учешћем у овом пројекту, који се реализује у сарадњи са УСАИД 
Пројектом за конкурентну привреду, Развојном агенцијом Србије и 
Националним удружењем за развој органске производње „Serbia 
Organica“, произвођачи из сегмента хране, додатака прехрани или 

козметике, односно произ-
вода за негу и лепоту, стичу 
могућност да свој производ 
на најбољи начин представе 
на домаћем и, потенцијално, 
најзахтевнијим европским 
тржиштима.

Пријава учесника је 
преко портала www.dm-
inkubator.rs, а конкурс је от-
ворен од 1. октобра до 30. 
новембра 2018. године. По за-
вршетку пријава, следи про-

вера и селекција производа који ће ући у ужи избор, а после тога они 
одабрани биће део пројекта „ДМ инкубатор“, који представља иде-
алну прилику њиховим произвођачима да додатно унапреде своје 
производе кроз програме саветовања и менторинга.

По избору аутентичних локалних производа, компанија ДМ ће 
обезбедити њихово сезонско или трајно пласирање у својим продај-
ним објектима у Србији, као и потпуну маркетиншку подршку и про-
моције одабраних производа кроз ДМ и екстерне канале оглашавања.

„Један од основних критеријума за одабир јесте да производи 
које произвођачи пријављују садрже сировине пореклом из Србије, 
као и да до сада нису уврштени у понуду нити једног трговинског 
или HORECA објекта који послује у Србији. Компанија ће одвојити 
истакнуто место на полицама за минимално 20 таквих производа у 
настојању да подржимо, подстакнемо и у најбољем светлу предста-
вимо потенцијал домаће производње“, рекла је Александра Оливера 
Коричи, директорка компаније ДМ.

Купци ће избором ових производа приликом куповине директно 
подржати оснаживање домаће производње и према властитим по-
требама и жељама наставити да креирају понуду у радњама те ком-
паније.

Извор: еКапија

„Green fest“ позива младе, одговорне и 
друштвено ангажоване појединце које зани-
мају филм и уметност, екологија и живот-
на средина да се пријаве за волонтирање на 
највећем „зеленом“ фестивалу у региону, који 
ће се одржати од 13. до 16. новембра у Дому 
омладине Београда, под слоганом „Пластика 
није играчка. Промени игру!“.

Сви заинтересовани се могу пријавити 
слањем кратке биографије и мотивационог 
писма на: volonter@greenfest.rs, најкасније до 
24. октобра 2018. године. Само кандидаткиње 
и кандидати који уђу у ужи избор биће ди-
ректно контактирани.

Изабране волонтерке и волонтери ће 
имати прилику да развију нове вештине, нау-
че да раде у тиму, упознају нове пријатеље и 
потенцијалне сараднике. У претходних осам 
година више од 350 младих је било укључено 
у волонтерски програм. На овај начин орга-
низатори фестивала настављају са праксом 
ангажовања младих који касније могу очеки-
вати и прилику за рад на различитим пројек-
тима. Више информација о позиву је доступ-
но на: www.greenfest.rs.

Међународни фестивал зелене културе 
GREEN FEST је највећа „зелена“ манифеста-
ција у региону југоисточне Европе, посвећена 
екологији и заштити животне средине, која 
кроз едукативне, филмске, изложбене и ак-
тивистичке програме и производе подстиче 
културу живљења у складу са зеленим вред-
ностима. Током претходних осам година фес-
тивал је посетило преко 65.000 људи.

ПЛАСТИКА НИЈЕ ИГРАЧКА. 
ПРОМЕНИ ИГРУ!

Волонтерски програм за GREEN FEST
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РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ
Удружење студената електротехнике Европе - Локални комитет 

Нови Сад, желећи да студентима Универзитета у Новом Саду омо-
гући усавршавање личних и професионалних вештина важних за 
развој каријере, организује пети пут семинар Soft Skills Academy.

Овај пројекат ће се одржати 24. и 25. новембра, као и 1. и 2. де-
цембра 2018. године, а намењен је студентима свих факултета, ви-
ших и високих школа из Новог Сада.

Током семинара, 40 одабраних студената ће имати прилику да 
похађа радионице и предавања на тему „Професионалне вештине и 
управљање стресом“, при чему ће стећи вештине потребне за напре-
довање како на личном нивоу, тако и на професионалном плану. По-
лазници ће имати прилику да добију савете на тему јавног наступа и 
презентовања, говора тела, као и планирања времена и обавеза како 
би лакше победили стрес.

Семинар је бесплатан и траје четири дана, подељен у два викен-
да крајем новембра и почетком децембра, са циљем да подстакне 
студенте да раде на личном усавршавању.

У данашње време интернет је преплављен текстовима и сним-
цима који се баве управо овим темама, али ипак то не може замени-
ти директну комуникацију тренера и појединца. Кроз интеракцију 
и симулирање одређених реалних ситуација, учесници могу уочити 
много више детаља, успешније запамтити и усвојити пружено знање. 
Тренинге и предавања ће водити представници разних компанија, 
стручњаци из датих области као и међународни сертификовани 
EESTEC тренери.

Након четири дана полазници ће добити сертификат који је до-
каз да су успешно савладали тему. Извор: ФоНет

Организација „Достигнућа младих у Србији“ позива младе да и у овој школској години учествују на једном од шест регионалних такми-
чења средњошколаца у предузетничким вештинама „Пословни изазов“, које финансијски подржавају Министарство омладине и спорта Репу-
блике Србије, Америчка агенција за међународни развој УСАИД и Уникредит банка.

Такмичења ће бити одржана у: Лесковцу - 17. октобра, Зајечару - 14. новембра, Чачку - 21. новембра, Крагујевцу - 28. новембра, Новом Саду 
- 12. децембра и у Београду - 21. децембра.

Три првопласирана тима са сваког од регионалних такмичења учествоваће на националном финалу у Београду, које ће бити организовано 
22. и 23. јануара, а национални победници ће имати прилику да се такмиче са вршњацима из Босне и Херцеговине, Црне Горе и Хрватске на 
тродневном „Пословном изазову западног Балкана“, који ће од 13. до 15. априла 2019. године бити одржан у Црној Гори.

Такмичења „Пословни изазов“ покренута су са намером да подстакну средњошколце да употребе своје вештине на иновативан начин како 
би повећали своје могућности при запошљавању и унапредили свој предузетнички дух. 

ПОСЛОВНИ ИЗАЗОВИ У ШЕСТ ГРАДОВА СРБИЈЕ
Tакмичења средњошколаца у предузетничким вештинама

Семинар о професионалним вештинама Знањем до посла

ПОДРШКА ЗА ВЕЋЕ 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Пројекат „Знањем до посла“ (Е2Е), четворогодишњи партнерски 
пројекат две владе, Швајцарске и Србије, осмишљен је да створи пре-
дуслове за брже запошљавање младих. Објављен је и нови позив за 
послодавце „Запослени по мери вашег бизниса“.

Програм подршке олакшаће послодавцима процес запошља-
вања, квалификације и избора нових запослених. Њима ће у оквиру 
тог позива бити пружена финансијска и техничка подршка за орга-
низовање обука на радном месту за младе који траже запослење, на-
води се у саопштењу.

Послодавци заинтересовани за организовање обуке на радном 
месту своје пријаве могу слати локалним партнерима пројекта Е2Е у 
тим окрузима. Пријаве заинтересованих послодаваца ће се примати 
до утрошка расположивих средстава, а најкасније до 31. марта 2019. 
године. Оцена поднетих пријава биће на месечном нивоу.

Смернице за подносиоце и формулари за пријављивање могу се 
преузети са интернет странице Е2Е пројекта: www.znanjemdoposla.
rs/poziv-za-poslodavce/. 

Са циљем побољшања положаја младих на тржишту рада Србије 
кроз модернизацију политика запошљавања младих и развој мла-
дих квалификованих радника који су потребни послодавцима, Е2Е 
пројекат се спроводи у Шумадијском, Рашком, Расинском, Зајечарс-
ком и Пиротском округу.



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


