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УВОДНИК

ДРУШТВЕНА ВРЕДНОСТ И ИНТЕРЕСИ 
ЗАЈЕДНИЦЕ

У Србији ради око 1.200 социјалних предузећа у којима је запослено 
око 10.000 људи, пре свега из теже запошљивих група. Може се рећи да је 
социјално предузетништво код нас још увек у повоју и да јавност није до-
вољно упозната са тим колика је корист од таквог пословања за целокупно 
друштво. Такође, чека се Закон о социјалном предузетништву који је у за-
вршној фази израде и који би прецизније регулисао ту област.

Социјално предузетништво је специфичан начин пословања који пре-
познаје различите друштвене проблеме: економске, образовне, здравствене 
или еколошке и утиче на њихово решавање. Таквом предузетнику лични 
профит није на првом месту већ друштвена вредност и интереси заједнице. 
Друштвене предузетнике покреће жеља да помогну другим људима и по-
бољшају услове живота свих. 

Посетили смо манифестацију „Дан социјалних предузећа“ у Комбанк 
дворани у Београду, на којој је своје услуге, идеје и производе представило 
21 социјално предузеће из 13 градова из целе Србије. Њихове приче и значај 
за запошљавање теже запошљивих група читајте у овом броју „Послова“. 

Представљамо вам рад Филијале Лозница НСЗ, која из године у го-
дину бележи смањење незапослености. Кажу да је од почетка ове године 
путем директног посредовања запослено 677 корисника, истичу јако добру 
сарадњу са локалним самоуправама, које сваке године учествују у суфи-
нансирању активних мера, али и сталну и успешну сарадњу са послода-
вцима, како би се омогућило што боље усклађивање потребе и потражње 
на тржишту рада.

Водимо вас на јесење сајмове запошљавања у Србији, који предста-
вљају одличну прилику да незапослени разговарају директно са послода-
вцима и представе се на најбољи начин, као и да компаније изаберу адек-
ватне раднике. На сајму на Звездари око 30 послодаваца понудило је више 
од 500 послова, у Младеновцу су посетиоци могли да конкуришу за преко 
300 радних места, а у Пироту је на сајму учествовало 36 послодаваца са 400 
и више различитих послова. Дванаест послодаваца из Владичиног Хана и 
Сурдулице представило се на сајму запошљавања у организацији Филијале 
Врање и понудило преко 150 радних места, а више од 100 послова понуђено 
је посетиоцима сајма у Тополи.

Једна од наших тема је и Централни регистар становништва, који ће 
бити свеобухватна евиденција грађана на једном месту. Он ће објединити 
податке о грађанима из једанаест различитих евиденција, што ће, како 
кажу надлежни, поједноставити рад и убрзати услуге, а корист ће имати и 
грађани и државни органи. 

Прочитајте и извештај са 18. конференције посвећене ИТ професио-
налцима – „Синергија 2018“, чија је тема „Дигитални продор“. И ове године 
догађај је окупио више од 100 стручњака и предавача, који су говорили о 
занимљивим темама из области ИТ индустрије и пословања у домену тех-
нологија.
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Јулија Вукашиновић

Филијала Лозница

ПОЗИТИВНИ ТРЕНДОВИ НА ТРЖИШТУ РАДА

Филијала Лозница, поред 
града Лознице, обухвата 
и испоставе у општинама 
Љубовија, Крупањ и Мали 

Зворник. Према речима начелни-
ка Одељења за посредовање у запо-
шљавању и планирање каријере Ми-
одрага Вујића, из године у годину 
бележи се смањење незапослености, 
а тренутно се на евиденцији налази 
14.220 незапослених.

„Од почетка ове године путем ди-
ректног посредовања запослено је 677 
корисника наших услуга. Тренутно су 
најтраженији послови у области текстил-
не струке – шивачи и кројачи. Веома 
су тражена и сва занимања из области 
грађевинске, машинске и електро струке. 
Потражња постоји и за дипломираним 
фармацеутима, фармацеутским техни-
чарима, конобарима, куварима, пекари-
ма, завривачима, столарима, професио-
налним возачима“, каже Вујић.

Он додаје да је успостављена са-
радња са свим средњим стручним шко-
лама у Лозници којима се дају актуелне 
информације о стању и потребама на 
тржишту рада, на основу којих школе 
разматрају упис ученика у образовне 
профиле који одговарају потребама 
послодаваца. Поред тога, филијала НСЗ 
повезује послодаваце са школама, како 
би се ученицима различитих образовних 
профила пружила могућност обављања 
што квалитетније практичне наставе и 
стручне праксе.

Сарадња са локалним 
самоуправама

У лозничкој филијали истичу дуго-
годишњу добру сарадњу са локалним 
самоуправама. Филијала и испоставе 
сваке године учествују у суфинансирању 
активних мера запошљавања, па су у 
овој години закључена 4 споразума о су-
финансирању програма и мера активне 
политике запошљавања и 3 споразума о 
техничкој сарадњи. 

Када је реч о програмима и мерама, 
у питању су споразуми о суфинансирању 
субвенција за запошљавање незапос-

лених из категорије теже запошљивих, 
јавни радови, субвенције за самозапо-
шљавање. Свим програмима обухваћена 
су укупно 263 лица, од којих 11 особа са 
инвалидитетом. У оквиру споразума о 
техничкој сарадњи, закључена су 3 спо-
разума, поред Лознице са општинама 
Крупањ и Љубовија, за укључивање 60 
незапослених у програм стручне праксе.

Сарадња са послодавцима 

Филијала интензивно сарађује са 
послодавцима како би се омогућило што 
боље усклађивање потребе и потражње 
за радном снагом.

„Наши запослени константно обилазе 
и контактирају послодавце. Такође, сваке 
године на сајму запошљавања учествује 
све већи број послодаваца. Једном го-
дишње спроводи се анкета послодаваца, 
са циљем бољег и потпунијег разуме-
вања њихових потреба, а од почетка го-
дине уз помоћ редовних јавних позива и 
локалног акционог плана запошљавања 
регистровано је нових 135 послодаваца“, 
каже Миодраг Вујић. 

Програми и обуке

Сваке године Филијала Лозница НСЗ 
премаши предвиђени план реализације 
у многим програмима, што је резултат 
великог интересовања послодаваца и не-
запослених. 

„То указује на позитивне трендове на 
тржишту рада. Током ове године у наше 
мере по јавним позивима укључено је 
644 незапослених. Субвенцијом за за-
пошљавање лица из категорије теже за-
пошљивих обухваћено је 115 лица, међу 
којима је 9 особа са инвалидитетом. У 
јавне радове укључено је 168 незапосле-
них, а од тог броја је 80 ОСИ, док је про-
грамом самозапошљавања обухваћено 
114 лица, од којих је 11 особа са инвали-
дитетом и један припадник ромске на-
ционалне мањине. Програмом стручне 
праксе обухваћено је 191 лице, у мере 
стицања практичних знања 7 незапосле-
них, а у току је реализација и две обуке 
за тржиште рада за укупно 10 лица“, 
каже начелник Одељења за посредовање 
у запошљавању и планирање каријере 
Филијале Лозница.  

Вујић додаје да је пружање подршке 
и стимулисање запошљавања ОСИ вео-
ма важан део рада НСЗ, па та филијала 
континуирано промовише мере активне 
политике запошљавања у које се сва-
ке године укључује све већи број особа 
са инвалидитетом. „Током ове године у 
мере је укључено 115 ОСИ, што је резул-
тат добре сарадње са социјалним парт-
нерима на локалном тржишту рада и 
удружењима особа са инвалидитетом“, 
истиче он.

Говорећи о раду Клуба за тражење 
посла, Вујић каже да је кроз обуку до 
сада прошао 351 незапослени, а услуге 
Центра за информисање и професионал-
но саветовање користило је 1.400 лица. 

Сајмови запошљавања

Филијала Лозница организовала 
је ове године два сајма - у Лозници и 
Крупњу. На лозничком сајму учествова-
ло је 40 послодаваца који су исказали по-
требу за запошљавањем око 200 радни-
ка, а на сајму у Крупњу у понуди је било 
80 послова различитих профила. „Вели-
ки одзив послодаваца и незапослених 
указује на важност ове традиционалне 
манифестације, па очекујемо значајне 
ефекте и ове године“, рекао је Миодраг 
Вујић. 

Планови

„Лозница је град који се стално раз-
вија, а најављени долазак великих ин-
веститора из области аутомобилске ин-
дустрије донеће свакако нове прилике и 
могућности. Наставићемо да сарађујемо 
са послодавцима и локалним институ-
цијама, како бисмо унапредили квалитет 
услуга које пружамо нашим корисници-
ма“, истиче Вујић и додаје да ће се и даље 
посебна брига водити о теже запошљи-
вим категоријама. 
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Колевка социјалног предузетништ-
ва је Италија, а прва социјална 
предузећа у тој земљи основана 
су 1991. године и већином су то 

биле задруге. Ако погледамо податак 
да се у развијеним земљама годишњи 
промет у социјалном предузетништву 
исказује у милионима евра и чини до 10 
одсто БДП-а, као и да је у тој области за-
послено око 15 милиона људи, јасно је да 
је таква врста пословања веома значајан 
економски потенцијал за развој привре-
де једног друштва. Посебно је значајно 
што социјална предузећа зараду корис-
те да би помогла запошљавању људи из 
рањивих друштвених група.

Доприносећи развоју економије која 
је заснована на солидарности, социјал-
на економија помаже циљевима државе 
да створи и очува радна места, али и у 
областима друштвене инклузије, инова-
ције, руралног развоја или заштите жи-
вотне средине. 

У Србији је социјално предузет-
ништво још увек у повоју, а чини се да 
јавност још увек није довољно упозната 
са тим колику корист за друштво имају 
социјалне компаније. Такође, чека се За-
кон о социјалном предузетништву који је 
у завршној фази израде и који би регули-
сао ту област.

У разговору са Иваном Станчић, про-
грамском менаџерком за социјалне ино-
вације у Смарт колективу, организацији 
која промовише концепт друштвено од-
говорног пословања и развоја социјалног 
предузетништва у Србији, откривамо ко-
лико је социјално предузетништво раз-
вијено у нашој земљи и колико је таква 
врста пословања важна за решавање 
друштвених проблема, а пре свега за за-
пошљавање људи који припадају рањи-
вим и теже запошљивим групама. 

„Социјална предузећа су специфична 
јер су основана не са циљем да се само 
прикупља профит већ да се уради нешто 
добро за целокупну заједницу“, почиње 
причу Ивана и наставља: „Суштина све-
га је да се изврши позитиван утицај на 
друштвену заједницу, да предузеће 
послује у складу са одређеним вредно-
стима и принципима, да се фер односи 
према својим радницима и поштује њи-
хова права“.

Она објашњава да је и у овом послу 
профит веома важан, али је основно пи-
тање шта се ради са тим профитом, да 
ли се он расподели на прави начин. У 
пракси и социјална предузећа треба да 
буду успешна, да се развијају и увећа-
вају зараду, с тим што на крају месеца, 
када предузетник покрије све трошкове 
пословања и исплати плате, део профи-
та улаже у развој фирме, а део у области 
које ће користити целокупној заједници. 

„Узмимо као пример две пекаре које 
продају хлеб и пецива истог квалитета. 
Власник социјалног предузећа део про-
фита улаже, рецимо, у дневни центар 
за децу са интелектуалним тешкоћама, 
док други власник сав профит узима за 
себе“, прича наша саговорница, истичући 
да куповином производа од друштвено 
одговорних предузетника подржавамо 
људе који раде праве ствари. 

Питамо је како да препознамо те 
производе и да ли су они јасно означени?

„Неки производи су доступни у 
већим трговинским ланцима и имају 
јасно обележје на декларацији. Поједина 
предузећа излажу на сајту Sens.rs и ту 
се можете упознати са њиховим произ-

водима и услугама, али сматрам да су 
потребне веће и снажне кампање које ће 
пружити прилику људима да се упознају 
са радом и улогом социјалних преду-
зећа“, каже Ивана. 

Управо са циљем да се јавности 
представе принципи социјалног преду-
зетништва и хумани мотиви и циљеви 

тих предузећа, организована је мани-
фестација „Дан социјалних предузећа“ 
у Комбанк дворани у Београду. Своје 
услуге, идеје и производе представило 
је 21 социјално предузеће из 13 градо-
ва из целе Србије, а могли су се видети 
пољопривредници и произвођачи хране, 
предузетници усмерени на пружање со-
цијалних услуга, креативне индустрије и 
образовања, рециклаже… Свима је зајед-
ничко што својим пословањем утичу на 
решавање одређених друштвених про-
блема. 

Предузеће „За село франшиза“ до-
лази из Књажевца, општине која у свом 
саставу има 85 села која бележе негатив-
ну миграцију младих. Своје пословање 
заснива на кооперантској сарадњи са ус-
пешним локалним компанијама и део су 
програма ГИЗ и Смарт колектива за под-
стицање запошљавања младих. Бојан 
Радосављевић, директор предузећа, ис-
тиче да им је жеља да ревитализују села 
тако што запошљавају младе из рурал-
них подручја.

ТЕМА БРОЈА          Социјално предузетништво мења друштво набоље

Социјално предузетништво је специфичан начин пословања, који препознаје 
различите друштвене проблеме: економске, образовне, здравствене или еколошке 
и утиче на њихово решавање. Таквом предузетнику лични профит није на првом 
месту већ друштвена вредност и интереси заједнице. Ове предузетнике покреће 

жеља да помогну другим људима и побољшају услове живота свих

ГРАД СОЦИЈАЛНОГ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

     
Социјално предузетништво је ино-

вативан начин да људи реше различи-
те економске, образовне, здравствене 
и еколошке проблеме у својој заједни-
ци кроз свој рад. Социјално предузеће 
је бизнис који послује с идејом да кроз 
зараду коју оствари путем продаје 
производа или услуга испуни јасну со-
цијалну мисију. То значи да зарађена 
средства не служе увећању имовине 
појединаца већ се улажу у запошља-
вање људи који теже долазе до посла, 
социјалне и медицинске услуге, обра-
зовање, заштиту животне средине или 
културне активности у заједници.

Успех социјалног предузетништва 
не мери се новцем, већ бројем људи 

којима је пружена шанса да се осећају 
потпуно равноправно, остварено и 

пре свега достојанствено.
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„Свака наша радна јединица нала-
зи се у већем сеоском центру. Млади на 
селу су углавном социјално искључени, 
најчешће се баве пољопривредом, а када 
им дате могућност да раде и у произ-
водњи то им много значи“, објашњава 
Радосављевић. Циљ им је, како каже, да 
направе лигу од 10 општина како би овај 
систем рада проширили и на друга сеос-
ка подручја у Србији. 

На следећем штанду препуном до-
маћих производа, џемова, сокова, слат-
ког, сазнајемо да све то праве људи са 
менталним сметњама и интелектуал-
ним тешкоћама, који су добили шансу за 
рад у оквиру хуманитарне организације 
„Каритас“ из Шапца. Андријана Николић 
каже да се баве пружањем помоћи из об-
ласти социјалне заштите, а у оквиру со-
цијалног предузетништва имају три сер-
виса за хемијско чишћење и прање веша 

„Елио“ и развијају социјалну пољоприв-
реду. 

„Први је пројекат који нуди мо-
гућност за запошљавање женама из 
друштвено угрожених група, а у оквиру 
пољопривредне производње имамо три 
имања на којима производимо воће и 
поврће и правимо доста производа које 
углавном продајемо на сајмовима и на 
нашем имању у Богатићу“, каже Андрија-
на, истичући да њихови запослени виде 
„Каритас“ као другу кућу и да им посао 
много значи за осамостаљивање. 

Исто искуство има и Кристина Пет-
ровић из Омладинског едукативног цен-
тра из Ниша. Они се баве производњом 

органских чајева од биља са српских 
планина и у рад укључују младе из ру-
ралних подручја и младе са инвалидите-
том. Поред тога, пружају им и могућност 
неформалног образовања, тако да могу 
да стичу знање из дигиталног маркетин-
га или графичког дизајна.

Своје производе је на „Дану социјал-
них предузећа“ представила и фирма 
„Хроно“, која се бави производњом ме-
шавина брашна за бесквасни хлеб без 
глутена и са ароматичним биљем. За-
пошљавају искључиво особе из теже за-

пошљивих категорија и кажу да су они 
изузетно вредни, добри и мотивисани 
радници. 

Ивана Станчић из Смарт колектива, 
који је један од организатора манифе-
стације, истиче да су социјална преду-
зећа једнако заступљена у производњи 
и услугама, а да се када је реч о произ-
водњи традиционалне хране разликују 
од класичних произвођача јер сировину 
купују искључиво од малих, локалних 
пољопривредника у Србији и по фер це-
нама. Такође, најчешће су у производњу 
укључене жене старије од 50 година, али 
и жене са инвалидитетом и жене жртве 
насиља. 

„Поред тога, постоје и предузећа која 
су основали млади на селу са жељом да 
у својој средини нађу начин да задрже 
људе који одлазе. Они едукују младе 
пољопривреднике и често се удружују 
како би остали и оживели село“, каже 
наша саговорница. 

Говорећи о законском оквиру, Ива-
на каже да у Србији не постоји правна 
форма социјалних предузећа већ са-
дашња користе постојеће форме, попут: 
предузетничка радња, ДОО, удружење 
грађана, coworking, фондација, задру-
га... „У изради је нови Закон о социјалном 
предузетништву и ми из Коалиције за 
развој социјалног предузетништва смо 
укључени у то. Важно нам је да овај сек-
тор може да се развија и запошљава, а 
за то је потребна национална стратегија 
која би јасно дефинисала целокупну об-
ласт. Треба прилагодити законску регу-
лативу пословању предузећа у пракси и 
препознати њихове потребе. У Италији, 
на пример, закон препознаје три, четири 
различите форме социјалних предузећа“, 
објашњава Ивана. 

Она каже да социјални предузетни-
ци имају снажан мотив за рад, а то је 
тај фантастичан осећај да знате да сте 
урадили нешто корисно за друштво или 
да сте некоме помогли и променили му 
живот.

„Не постоји новац који може то да за-
мени“, закључује Ивана. 

Јелена Бајевић

     
НАША КУЋА

Као примере добре праксе Ивана Станчић наводи неколико социјалних предузећа 
која су много урадила за друштво, а пре свега за осетљиве групе. Једно од најуспеш-
нијих је „Наша кућа“, предузеће које су основали родитељи који имају децу са интелек-
туалним тешкоћама. Они су основали удружење са идејом да понуде деци модерну 
услугу социјалне заштите и бриге како би развили њихов потенцијал. Када су деца 
довољно порасла да могу да раде, покретали су један по један бизнис. Један од посло-
ва је и израда папирних кеса, које можете да купите у апотекама „Београд“ и тако 
помогнете њихов рад. 

Социјално предузеће „Лице улице“ леп је пример организованог пословања са до-
брим циљем. Они израђују квалитетан магазин који пише о актуелним друштвено ан-
гажованим темама и тај часопис може да продаје свако коме је неопходан новац за 
живот. Часопис кошта 150 динара, а продавцу од сваког продатог примерка остаје 75 
динара. Постоје продавци који су захваљујући њима изашли из круга сиромаштва, а 
корисници не само да добијају могућност да зараде већ и психолошку подршку, а зах-
ваљујући донацијама обезбеђена им је и обућа и одећа.

Треба прилагодити законску регула-
тиву пословању предузећа у пракси 

и препознати њихове потребе.
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Национална служба за запошлавање и ове јесени организује велики број сајмова запошљавања у целој Србији, као меру која 
традиционално даје добре резултате у смањењу незапослености. Сајмови су одлична прилика да незапослени разговарају директно 
са послодавцима и представе се на најбољи начин, као и да компаније изаберу адекватне раднике. 

Водимо вас на Сајам запошљавања на Звездари, на којем је око 30 послодаваца понудило више од 500 послова. У Младеновцу су 
посетиоци сајма могли да конкуришу за преко 300 радних места, а у Пироту је на сајму учествовало 36 послодаваца са 400 и више 
различитих послова. Дванаест послодаваца из Владичиног Хана и Сурдулице представило се на сајму запошљавања у организацији 
Филијале Врање и понудило преко 150 радних места, а више од 100 послова понуђено је посетиоцима сајма у Тополи.

На сајмовима запошљавања на штандовима Националне службе незапослени и послодавци могли су да добију све информације 
о актуелним програмима за подстицање запошљавања, а незапосленима је пружана и помоћ у писању радне биографије.

ЈЕСЕЊИ САЈМОВИ
ЗАПОШЉАВАЊА

ПАРТНЕРСКИ 
КА СМАЊЕЊУ 

НЕЗАПОСЛЕНОСТИ
Још један традиционални сајам запо-

шљавања, са 33 фирме учеснице и преко 
500 понуђених слободних послова, одр-
жан је у Београдској пословној школи, а 
организовали су га општинска служба 
Националне службе за запошљавање и 
Градска општина Звездара.

Послодавци су на сајму тражили рад-
нике различитих занимања и степена 
квалификација, а највише продаваца, 
касира, месара, магационера, електро-
техничара, инжењера електротехнике 
и машинства, возача, службеника обез-
беђења, спремачица, домара, физиотера-
пеута, лекара, фризера, кувара, коноба-
ра, рецепционера, медицинских сестара, 
васпитача, аудио-видео техничара, тех-
ничара расвете, пекара,...

Заменик председника Општине Звез-
дара Предраг Веиновић је истакао да ова 
градска општина у сарадњи са београд-
ском филијалом НСЗ одржава контину-
итет у праћењу потреба тржишта рада 
на свом локалу.

- Једна смо од водећих градских 
општина која се интензивно бави про-
блемом незапослености, чему у прилог 
говори податак да смо из буџета у овој 
години издвојили 4 милиона динара за 
реализацију мера активне политике за-
пошљавања, што је у односу на прошлу 
годину више за 1,1 милион динара. У овој 
години је само на јавним радовима анга-
жовано 40 незапослених лица из катего-
рије теже запошљивих, а једна од таквих 
мера је и овај наш традиционални сајам, 

са којим желимо да свим незапосленим 
лицима омогућимо једноставан приступ 
тржишту рада - рекао је Веиновић, поже-
левши незапосленима да пронађу посао, 
а послодавцима праве раднике за своја 
предузећа.

По речима заменика директора Фи-
лијале за град Београд НСЗ Синише 
Кнежевића, београдска филијала је са 
Општином Звездара и претходних го-
дина активно учествовала у суфинан-
сирању мера и програма запошљавања, 
а у овој години је за спровођење јавних 
радова на овој општини определила око 
5,5 милиона динара. 

- Већ једанаесту годину београдска фи-
лијала организује сајмове запошљавања 
заједно са Градом, градским општинама 
и свим другим социјалним партнерима 
којима је у интересу да се смањи неза-
посленост у Београду и Србији. У овој 
години смо до сада одржали 5 сајмова 
запошљавања, након којих је 37% неза-
послених лица пронашло посао. Наредни 
овакав сајам нас очекује на Чукарици, 17. 
новембра, а затим и у првој недељи де-
цембра у Земуну - рекао је Кнежевић и 
истакао да су у првих 9 месеци ове годи-
не са евиденције звездарске службе НСЗ 
посао пронашла 3.363 незапослена лица.

Сајам запошљавања на Звездари

Немања Новаковић
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ВЕЋИНА ПОСЛОДАВАЦА СТИГЛА ИЗ 
ОКОЛНИХ ГРАДОВА

На Сајму запошљавања у Младеновцу представило се чак 
20 фирми са околних општина, Гроцке, Смедеревске Паланке, 
Аранђеловца, Тополе и Београда, што указује на све већи зна-
чај младеновачке манифестације, али и на све већу потражњу 
послодаваца за радницима.

У Спортско-рекреативном центру „Љубомир Ивановић Геџа“ 
у Младеновцу одржан је традиционални Сајам запошљавања, 
уз учешће преко 30 компанија које су се на овом догађају пред-
ставиле са понудом више од 300 слободних послова. Манифе-
стацију су организовали локална испостава београдске филија-
ле Националне службе за запошљавање и Градска општина 
Младеновац, а међу најтраженијим занимањима нашли су се 
продавци, пекари, посластичари, возачи, магационери, мета-
лобрусачи, металостругари, кранисти и виљушкаристи, бра-
вари, оператери на ЦНЦ машинама, инжењери енергетике, 
зидари, тесари, армирачи, столари, технолози, програмери, ад-
министративци, кројачи, шивачи, конобари, кувари...

Отварајући сајам директор Филијале за град Београд НСЗ 
Добросав Марић је истакао да је Општина Младеновац најбољи 
партнер Службе запошљавања од свих београдских општина, 
која сваке године, поред одржавања оваквог сајма, редовно од-
ваја средства из свог буџета за реализацију субвенционисаних 
програма запошљавања које партнерски спроводи у сарадњи 
са НСЗ. Он је том приликом похвалио житеље ове београдске 
општине да су вредни и радни, да се одазивају на обуке и сваку 
другу понуду Националне службе, као и да се активно труде да 
пронађу посао.

- На евиденцији незапослених у Младеновцу тренутно се 
налази 3.975 незапослених лица, што је за готово 1.000 људи 
мање у односу на прошлу годину. За девет месеци ове године 
838 лица се запослило код младеновачких послодаваца, док 
се са евиденције незапослених лица младеновачке испоставе 
НСЗ запослило укупно 1.878 лица, без обзира где се послодавац 
налази - рекао је Марић и додао да је на овогодишњем сајму 
присутно чак 20 фирми са околних општина, Гроцке, Смеде-
ревске Паланке, Аранђеловца, Тополе и Београда, што указује 
на све већи значај ове младеновачке манифестације, али и на 
све већу потражњу послодаваца за радницима.

Према речима помоћника председника Општине Младено-
вац Микана Миросавића, добра посећеност младеновачког сај-

ма запошљавања и од стране послодаваца и од стране незапос-
лених показује да је повећано интересовање и једних и других.

- Надамо се да ће много људи данас наћи своју срећу, од-
носно да ће наћи своја радна места и самим тим побољшати 
квалитет свог живота. Боримо се за свако радно место, јер је 
и запошљавање једног човека изузетно битно, а циљ је да што 
више људи ради. Младеновац је накад био индустријски град 
који је запошљавао јако пуно људи. Много њих је у протеклим 
деценијама остало без посла, а најгоре је онима којима је до за-
служене пензије остало свега неколико година. Зато се труди-
мо да свима њима помогнемо што више можемо, како би што 
више њих пронашло посао и зарадило за бољи живот - рекао је 
Миросавић.

Поред компанија, на Сајму запошљавања у Младеновцу су 
учествовали и представници Немачке организације за међу-
народну техничку сарадњу (ГИЗ), а у оквиру ДИМАК пројек-
та „Подстицање запошљавања младих“. У склопу општинског 
штанда представила се и хуманитарна организација „Дечије 
срце“ са својим услугама у области хранитељства.

- Наше учешће на сајму је резултат добре сарадње са град-
ским и младеновачким центром за социјални рад, а односи 
се на промоцију хранитељства одраслих особа са сметњама 
у развоју, као облика радног ангажовања. На овај начин из-
мештамо такве особе из институције, а помажемо и у смањењу 
незапослености, јер сваки човек доброг срца који реши да при-
хвати такву особу са сметњама за то добија и новчану надо-
кнаду и здравствено и социјално. Овде смо дошли да људима 
приближимо хранитељство као начин запошљавања - објасни-
ла је Кристина Живковић из хуманитарне организације „Дечије 
срце“.

Весна Станојковић

Сајам запошљавања у Младеновцу

СУСРЕТ ПОСЛОДАВАЦА И НЕЗАПОСЛЕНИХ
Филијала Врање Националне службе за запошљавање организовала је други овогодишњи сајам запошљавања, који је 26. окто-

бра одржан у просторијама CONNECTION центра у Владичином Хану.
Дванаест послодаваца из Владичиног Хана и Сурдулице се определило да на сајму пронађе кадрове за своја предузећа. По-

нуђено је преко 150 слободних радних места. Као и до сада, тражени су радници различитих занимања и степена стручне спреме: 
монтажери, радници у ауто-индустрији, заваривачи, бравари, шивачи, столари, тапетари, фарбари, лакирери, кувари, конобари, 
референти за логистику, инжењери заваривања, ауто-механичари, продавци, као и ноћни чувар са статусом особе са инвалиди-
тетом. 

Међу послодавцима који редовно учествују на сајмовима били су: „Teklas Automotive“ ДОО Владичин Хан, „SB Komerc“ ДОО Ре-
пинце, ПД за производњу и промет „Матид обућа“ ДОО, GN „Komerc-Inženjering“ ДОО Владичин Хан, Wiener Stadtische Osiguranje 
ADO Београд, СУР „Sport Cafe“, Владичин Хан, „Голд јабука“ ДОО Владичин Хан, ФОС ДОО Сурдулица и други.

Највише радника тражила је фирма „Teklas Automotive“ ДОО Владичин Хан - 100 радника за рад у производњи (монтажер, 
радник на аутоклаву) и 2 референта за логистику. Такође, према броју тражених радника издвајају се и фирме: „Татравагонка 
братство“ ДОО Суботица, која је први пут била на сајму и исказала потребу за запошљавањем 10 заваривача, 10 бравара, по јед-
ног фарбара, инжењера заваривања, руководиоца одељења производње и међуфазног контролора и „Матид обућа“ ДОО, која је 
исказала потребу за запошљавањем 10 радника, од тога 2 шивача-штепера и 8 НК радника.

Сајам запошљавања у Владичином Хану
Немања Новаковић
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У организацији Националне службе за 
запошљавање - Филијале Пирот, одржан 
је јесењи Сајам запошљавања у Пироту, 
на коме је учествовало 36 послодаваца 
са 400 и више слободних радних места. 

На сајму су се највише тражили радни-
ци прехрамбене, текстилне, машинске, 
грађевинске, угоститељске, трговачке и 
других струка и свих степена стручне 
спреме. Потражња је била и за радници-
ма без или са ниским квалификацијама, 
а за обављање помоћних послова у ку-
хињи, послова паковања и пружања ко-
муналних услуга. 

Уочена је и већа покретљивост посло-
даваца у потрази за компетентном рад-
ном снагом или радном снагом која 
има потенцијала да учи и савлада нова 
знања, стекне или усаврши постојеће 
вештине и има потенцијала да одговори 
постављеним захтевима.

Понуду слободних послова предста-
вило је неколико великих предузећа: 
„E.Mirolio“, „D-company“, „Тигар“ АД, али 
и малих и средњих предузећа, као и 
предузетника. Учествовало је и неколи-
ко послодаваца изван Пирота, као што 
су: „Milk house“ и „Поглед“ доо, „Росица“ 
из Ниша, „Kuč kompany“ из Крагујевца, 
„Татравагонка братство“ из Суботице, 
итд. Било је присутно и Предузеће за 

професионалну рехабилитацију и за-
пошљавање особа са инвалидитетом 
„Pirotex triko“ доо, као и Министарство 
одбране Војска Србије. 

Драган Јенаћковић, в.д. директора 
Филијале у Пироту, каже да су и посло-
давци и незапослена лица препознали 
значај сајмова запошљавања. Према ње-
говим речима, сајмови су, у финансијс-

ком смислу, релативно јефтина мера која 
даје одличне резултате. С друге стра-
не, не сме се занемарити ни висок ниво 
ефективности и ефикасности ове мере. У 
последњих пар година ефектни одржа-
них сајмова су у распону од 35% до 38% 
директног задовољења исказаних потре-
ба послодаваца.

„Задовољство је да је јубиларни триде-
сети сајам окупио 36 послодаваца на јед-
ном месту, представио велику потражњу 
за радном снагом и омогућио посетиоци-
ма да се директно пријаве за посао, оба-
ве интервју презентујући своје профе-
сионалне караткеристике и, у најбољем 
случају, договоре услове за запослење“, 
рекао је Јенаћковић приликом обиласка 
штандова у друштву начелника пирот-
ског Управног округа Драгане Тончић.

Међу посетиоцима била је и група 
ученика завршног разреда прехрамбе-
не струке Млекарске школе „Др Обрен 
Пејић“ у Пироту, у пратњи професора 
стручних предмета и предмета Пре-
дузетништво. Ова група је обишла све 
штандове, са посебним акцентом на шта-
дове послодаваца који имају потребе за 
упошљавањем радника прехрамбене 
струке и на практичан начин се упозна-
ла са тржиштем рада у малом.

Сајам запошљавања у Пироту

ПОНУДА ПОСЛОВА УСПЕШНИХ 
КОМПАНИЈА

Сајам запошљавања у Тополи одржан је 30. октобра 2018. го-
дине у хотелу „Опленац“, у организацији Филијале Крагујевац 
Националне службе за запошљавање. На сајму је учествовало 
20 послодаваца из Тополе и Аранђеловца, који су исказали по-
требу за запошљавањем преко 100 нових радника.

Послодавци су на сајму имали прилику да се представе неза-
посленима, али и да се ближе упознају са потенцијалним кан-
дидатима, а сви учесници су током манифестације могли да се 
упознају и са услугама и мерама које нуди Национална служба 
за запошљавање.

Највише слободних послова понуђено је за машинска и ме-
талска занимања, па су се тражили бравари, заваривачи, ме-
талоглодачи, металобрусачи, машинбравари, али је у понуди 
било и послова за дипломиране економисте, посластичаре, ши-
ваче, возаче. Незапослени су имали прилику да предају своје 
радне биографије и конкуришу за радна места која су пону-
дили „Јарменовци“, Хотел „Опленац“, „Интеграл“, „Стара варош“, 
„Болари“, „Пештан“, „Бекамент“.

Сајам запошљавања посетио је и председник Општине Топо-
ла Драган Живановић, који је са директорком Филијале Кра-
гујевац НСЗ Горицом Бачанин обишао присутне послодавце.

Према евиденцији Филијале Крагујевац, на територији Шу-
мадијског округа на крају септембра евидентирано је 28.749 

незапослених лица, а само 
у Тополи 1.662 лица. Посма-
трано према степену струч-
не спреме, најзаступљенија 
су лица са средњим степе-
ном стручне спреме - 58%, 
затим лица без занимања - 
34%, док су лица са петим, 
шестим и седмим степеном 
стручне спреме заступљена 
са 6%. Уколико се структура незапослених посматра према го-
динама старости, лица до 30 година заступљена су са 21,6%, 
лица од 30 до 40 година са 22%, док су најзаступљенија лица 
старости преко 50 година, са 34,2%. Од почетка године до краја 
септембра евидентирано је 2.877 запошљавања, од којих је 369 
на неодређено време, а 2.177 на одређено време. 

На територији општине Топола реализовани су програми и 
мере активне политике запошљавања и то: јавни радови, про-
грам самозапошљавања, стручна пракса, субвенција послода-
вцима за запошљавање лица из категорије теже запошљивих.

Сајам запошљавања у Тополи изазвао је велико интересовање 
незапослених, чиме је још једном потврђена важност и значај 
сајма као једне од мера активне политике запошљавања.

Сајам запошљавања у Тополи
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЗА СЛОБОДНА 

РАДНА МЕСТА

Јелена Зорнић

Сузана Ђорђевић



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

СЛОБОДНО РАДНО 
МЕСТО

1421
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              15
Медицина                                         17
Индустрија и грађевинарство              24
Саобраћај и везе                                       28
Наука и образовање                          28

Бесплатна публикација о запошљавању 907.11.2018. |  Број 802 |   



   |  Број 802 | 07.11.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

                 Администрација и управа

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО

ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ

Више јавно тужилаштво у Београду на основу чл. 47, 
чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС“, бр.79/05, 81/05, 83/05, 
64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14), чл. 17, чл.18, чл. 
20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, 3/06, 38/07, 
41/07, 109/09), Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Вишем јавном 
тужилаштву у Београду А бр. 124/18 од 07.02.2018. 
године, Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број 112-
8976/2018 од 26. септембра 2018. године и Одлуке о 
расписивању јавног конкурса у Вишем јавном тужи-
лаштву у Београду П бр. 779/18 од 18.10.2018. годи-
не, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС 
За попуњавање извршилачких радних места 

у Вишем јавном тужилаштву у Београду 

I Орган у коме се попуњава радно место: Више 
јавно тужилаштво у Београду, Савска 17а, са привре-
меним седиштем у ул. Катанићева 15, Београд

II Радна места које се попуњавају: 

1) Радно место тужилачки помоћник 
- виши тужилачки сарадник у звању 

самосталног саветника 
4 извршиоца

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заменику 
јавног тужиоца у раду, прати судску праксу, израђује 
нацрте поднесака, узима на записник кривичне 
пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши самостал-
но или под надзором и по упутствима јавног тужио-
ца односно заменика јавног тужиоца послове пред-
виђене законом и другим прописима

Услови за рад на радном месту виши тужи-
лачки сарадник у звању самосталног саветни-
ка: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалстичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен правосудни испит и нај-
мање две године радног искуства у правној струци 
након положеног правосудног испита.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о јавном тужилаштву („Службе-
ни гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 
78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 
121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног 
суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног 
суда)), Кривичног законика („Службени гласник РС“, 
бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Закони-
ка о кривичном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 
55/2014 ) – непосредно кроз разговор са кандидати-
ма; вештина комуникације - непосредно кроз разго-
вор са кандидатима.

2) Радно место тужилачки помоћник - 
тужилачки сарадник у звању саветника

6 извршилаца

Опис послова: тужилачки помоћник помаже јав-
ном тужиоцу и заменику јавног тужиоца, израђује 
нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник 
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши 
под надзором и по упутствима јавног тужиоца однос-
но заменика јавног тужиоца послове предвиђене 
законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту тужилачки 
сарадника у звању саветника: стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалс-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и положен 
правосудни испит.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о јавном тужилаштву („Службе-
ни гласник РС“, бр. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 
78/2011, 101/2011, 38/2012 (Одлука Уставног суда), 
121/2012, 101/2013, 111/2014 (Одлука Уставног 
суда), 117/2014, 106/2015, 63/2016 (Одлука Уставног 
суда), Кривичног законика („Службени гласник РС“, 
бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 
121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016), Закони-
ка о кривичном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013, 
55/2014), непосредно кроз разговор са кандидатима; 
вештина комуникације - непосредно кроз разговор 
са кандидатима.

3) Радно место финансијски 
форензичар у звању вишег саветника

1 извршилац

Опис послова: обавља послове консултација у 
области финансија у предметима привредног кри-
минала кривичних дела корупције и кривичних дела 
привредног криминала повезаних са корупцијом, 
даје стручна мишљења и процену финансијске 
документације у предметима, прати и анализира 
токове новца и финансијских трансакција, открива 
криминалне радње у финансијским трансакцијама, 
идентификује учиниоца, начин и време извршења 
криминалне радње, прикупља доказе о радњи извр-
шења дела, остварује сарадњу са другим државним 
органима и институцијама у вези кривичних дела 
из надлежности Посебног одељења за сузбијање 
корупције.

Услови за рад на радном месту финансијски 
форензичар: стечено високо образовање из нау-
чне области Економских наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, поседује посебна стручна знања из 
области финансија рачуноводства, ревизије, бан-
карског, берзанског и привредног пословања, да је 
завршио специјализовану обуку у Правосудној ака-
демији из области кривичног права, седам година 
радног искуства, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступ-
ку: познавање Закона о банкама („Службени глас-
ник РС“, бр. 107/2005, 91/2010, 14/2015), Закона о 
порезу на додату вредност („Службени гласник РС“, 
бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 
108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 
113/2017, 30/2018), Закона о порезу на доходак 

грађана („Службени гласник РС“, бр. 24/2001, 
80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 
44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011, 93/2012, 
114/2012, 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 
68/2014, 112/2015, 113/2017) Закон о рачуноводству 
(Службени гласник РС“, бр. 62/2013, 30/2018), Зако-
на о привредним друштвима („Службени гласник 
РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 , 5/2015, 44/2018), 
Закона о спречавању прања новца и финансирања 
тероризма („Службени гласник РС“, бр. 113/2017), 
Закон о тржишту хартија од вредности и других 
финансијских инструмената („Службени гласник РС“, 
бр. 47/06); познавање рада на рачунару – увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару или писаним 
тестом уколико овај доказ не поседује; вештине 
комуникације - непосредно кроз разговор са канди-
датима.

4) Радно место систем администратор у 
звању саветника

1 извршилац

Опис послова: обавља послове информатичке 
припреме за аналитику рада тужилаштва и активно 
учествује у креирању аналитичких послова у Тужи-
лаштву, администрира Windows server, MS Office, 
Open Office, учествује у изради техничке документа-
ције, стандарда и процедура за набавку опреме из 
делокруга свог рада, врши имплементацију посло-
вног, апликативног софтвера у оквиру правосудног 
информативног система Србије, израђује и одржа-
ва web презентацију и дизајн пословног материја-
ла јавног тужилаштва и обавља и друге послове по 
налогу јавног тужиоца и секретара.

Услови за рад на радном месту систем адми-
нистратора: стечено високо образовање из науч-
не области Рачунарске науке, Електротехничког и 
рачунарског инжињерства, Машинског инжењер-
ства, области друштевно хуманистичких наука на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
положен државни стручни испит за рад у државним 
органима, најмање три године радног искуства у 
струци, знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Правилника о управи у јавним тужи-
лаштвима (руковање предметима, начин вођења 
евиденције, организација рада у јавном тужилаштву) 
- непосредно кроз разговор са кандидатима; позна-
вање рада на рачунару - писаним тестом; познавање 
енглеског језика - писаним тестом; вештине комуни-
кације - непосредно кроз разговор са кандидатима; 

5) Радно место за кадровске и 
персоналне послове у звању сарадника

1 извршилац

Опис послова: обавља све техничке послове који 
се односе на заснивање радног односа, обавља 
послове припреме карнета за исплату плата запос-
лених и карнете за превоз и стимулацију запосле-
них, учествује у ажурирању података о запослени-
ма у јавном тужилаштву и врши унос тих података у 
регистар запослених, води евиденцију присутности 
на послу, плаћеног или неплаћеног одсуства, прима 
и заводи молбе за одобрење одсуства са рада, прима 
доказе о привременој спречености за рад, води књи-
гу матичне евиденције са регистром и евиденцијама, 
води уписник „П“, води досијеа са личним докумен-
тима запослених, обавља послове у вези са ула-
гањем личне документације у персонална досијеа 
и стара се о њима, обавља послове у вези социјал-
но-здравствене заштите радника, одјава – пријава 
осигурања, издавање и промена здравствених књи-
жица, врши и остале послове који се односе на пер-
сонална питања по налогу Вишег јавног тужиоца или 
секретара тужилаштва.

Администрација и управа 
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Услови за рад на радном месту за кадровске и 
персоналне послове: стечено високо образовање 
из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно-научног поља природно-математичних, тех-
ничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању до три годи-
не; најмање три године радног искуства у струци и 
положен државни испит за рад у државним органи-
ма и познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о јавном тужилаштву (Службени 
гласник РС“ бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 
38/12, 121/12, 101/13, 111/14, 117/14, 106/15, 63/16), 
познавање Закона о евиденцијама из области рада 
(„Службени лист СРЈ“, бр. 46/96, „Службени гласник 
РС“, бр. 101/2005, 36/2009) и Закона о здравственом 
осигурању („Службени гласник РС“, бр. 107/2005, 
109/2005, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 55/2013, 
99/2014, 123/2014, 106/2015, 10/2016) - непосред-
но кроз разговор са кандидатима; познавање рада 
на рачунару - увидом у доказ о познавању рада на 
рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не 
поседује; вештине комуникације - непосредно кроз 
разговор са кандидатима. 

6) Радно место за финансијско-
материјалне послове у звању сарадника

1 извршилац

Опис послова: припрема финансијске подат-
ке за регистар запослених; саставља периодичне 
извештаје по налогу руководиоца Службе; помаже 
у припреми финансијских планова; врши контролу 
плата, накнаде за време одсуствовања са посла, 
накнаде трошкова запослених и осталих посебних 
расхода; обрађује налоге за службена путовања; 
врши анализу прихода и расхода средстава за рад 
тужилаштва; води помоћне књиге и евиденције; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
финансијске Службе. 

Услови за рад на радном месту за финан-
сијско-материјалне послове: стечено високо 
образовање из научне области Економске науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању до 3 године, поло-
жен државни стручни испит за рад у државним орга-
нима, познавање рада на рачунару и радно искуство 
у струци од најмање три године.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Закона о буџетском систему („Служ-
бени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 
101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 
142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 
113/2017) и Уредбе о буџетском рачуноводству 
(„Службени гласник РС“, бр. 125/2003, 12/2006); 
познавање рада на рачунару - увидом у доказ о 
познавању рада на рачунару или писаним тестом 
уколико овај доказ не поседује; вештине комуника-
ције - непосредно кроз разговор са кандидатима.

7) Радно место уписничар у звању 
референта

5 извршилаца

Опис послова: Води одређени уписник, евиден-
тира кретање предмета, обележава номенклатурне 
знаке на попису списа, уводи и разводи предмете у 
уписнику, води регистар за одговарајући уписник, 
сређује и архивира завршене предмете, саставља 
статистичке прегледе по уписницима, попуњава 
статистичке упитнике, обавља и друге послове који 
произилазе из рада писарнице и по налогу управи-
теља писарнице.

Услови за рад на радном месту уписничар: 
средња школска спрема друштвеног, природног или 
техничког смера, положен државни стручни испит за 
рад у државним органима, радно искуство у струци 
од најмање две године и познавање рада на рачу-
нару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Правилника о управи у јавним тужилашт-
вима („Службени гласник РС“, бр. 110/2009, 87/2010, 
5/2012, 54/2017, 14/2018), стручно знање из области 
рада на радном месту уписничара; познавање рада 
на рачунару - увидом у доказ о познавању рада на 
рачунару или писаним тестом уколико овај доказ не 
поседује; вештине комуникације - непосредно кроз 
разговор са кандидатима.

8) Радно место шеф записничара у 
звању референта

2 извршиоца

Опис послова: руководи и организује рад запис-
ничара, учествује у доношењу одлука о распореду 
записничара, води евиденцију о распореду и резул-
татима рада записничара; обавља и све дактило-
графске послове (куца одлуке и друге диктате са 
траке, куца по диктату, врши преписе и др.); обавља 
и друге послове по налогу секретара тужиоца и 
јавног тужиоца. 
 
Услови за рад на радном месту шефа запис-
ничара: трећи или четврти степен стручне спреме, 
друштвеног, природног или техничког смера, нај-
мање три године радног искуства у струци, положен 
испит за дактилографа Iа или Iб класе, познавање 
рада на рачунару и положен државни стручни испит. 

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање Правилника о управи у јавним тужилашт-
вима („Службени гласник РС“, бр. 110/2009, 87/2010, 
5/2012, 54/2017, 14/2018); познавање рада на рачу-
нару - увидом у доказ о познавању рада на рачунару 
или писаним тестом уколико овај доказ не поседује; 
вештина комуникације, организаторске способности 
и вештина руковођења - непосредно кроз разговор 
са кандидатима.

9) Радно место записничар у звању 
референта

7 извршилаца

Опис посла: обавља све дактилографске послове, 
како по непосредном диктату на записник, тако и ски-
дање диктата са траке (слушалице и диктафон) или 
по концепту, као записничар у истрази куца записни-
ке, сређује списе предмета и обавља потребне тех-
ничке послове у вези са суђењем; поступа по наред-
бама са записника; води рачуна о уредности списа 
и води попис списа, израђује преписе, извештаје, 
самостално саставља дописе једноставније и краће 
садржине, попуњава позиве и обавља друге послове 
по налогу тужиоца и секретара у складу са Правил-
ником о управи у јавним тужилаштвима.

Услови за рад на радном месту записничара: 
средња школска спрема друштвеног, природног или 
техничког смера, завршен курс за дактилографа I-а 
или I-б класе, основно познавање рада на рачунару, 
положен државни стручни испит за рад у државним 
органима и радно искуство у струци од најмање две 
године.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
познавање рада из домена рада записничара - непо-
средно кроз разговор са кандидатима; познавање 
рада на рачунару - увидом у доказ о познавању рада 
на рачунару или писаним тестом уколико овај доказ 
не поседује; вештина комуникације - непосредно 
кроз разговор са кандидатима.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА 

III Место рада: Београд, Катанићева 15

IV Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан; 
да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа; да учесник конкурса није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 
став 1 Закона о државним службеницима). 

V Трајање радног односа: Радни однос се засни-
ва на неодређено време.

VI Рок за подношење пријава: износи 8 дана 
од дана оглашавања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: Пријаве се подносе Вишем јавном тужи-
лаштву у Београду, Катанићева 15, Београд, са наз-
наком „Пријава на конкурс - за извршилачко радно 
место“ (навести назив радног места за које се под-
носи пријава). 

VIII Садржина пријаве на конкурс: Пријава на 
конкурс треба да садржи: личне податке тј. име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, адресу 
становања, контакт телефон и имејл- адресу, подат-
ке о образовању, податке о евентуалном радном 
искуству с кратким описом посла на којима је канди-
дат радио. Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана.

IX Потребни документи: Уз пријаву на конкурс 
учесници су обавезни да доставе следећу докумен-
тацију у оригиналу или фотокопији која је овере-
на код јавног бележника (изузетно у градовима и 
општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским упра-
вама, као поверени посао):
- диплому о стеченом образовању;
- уверење о положеном правосудном испиту (само 
кандидати који конкуришу за радно место тужилач-
ки помоћник);
- уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима (за сва радна места 
осим за тужилачке помоћнике);
- доказ о евентуалном радном искуству (потврде, 
решења, уговори и други акти из којих се види на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство);
- уверење о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци;
- извод из матичне књиге рођених;
- потврда да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа издата од стране 
државног органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу (доставиће само они кандидати 
који су радили у државном органу);
- уверење да против лица није покренут кривични 
поступак, нити је покренута истрага (издато од стра-
не надлежног суда, не старије од 6 месеци); 
- уверење да лице није осуђивано на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издаје надлежна поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци); 
- сертификат или други доказ о познавању рада на 
рачунару (уколико поседује исти);
- Образац 1 - изјава у којој се кандидат опредељује 
да ли ће сам доставити податке о чињеницима о 
којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо њега.

Лице које не достави писани доказ о познавању рада 
на рачунару подлеже провери знања кроз писани 
тест.

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управ-

Администрација и управа  



   |  Број 802 | 07.11.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs12 

ном поступку („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да у 
поступку који се пoкpeћe по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води службена 
евиденција је: извод из матичне рођених, уверење о 
држављанству, уверење о положеном правосудном 
испиту, уверење о положеном државном стручном 
испиту и уверење да кандидат није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци.

Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спро-
вођења изборног поступка

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашhеног 
судског тумача. 

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

* Мишљење претходног послодавца у односу према 
послу или квалитету рада (није обавезно тј. прија-
ва неће бити одбачена уколико учесници не доставе 
мишљење послодавца код кога су запослени или су 
били запослени).

X Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Са кандидатима који испуња-
вају услове за рад на оглашеним радним местима, а 
чије пријаве су благовремене, допуштене, разумљи-
ве и потпуне и уз које су приложени сви потребни 
докази, Конкурсна комисија ћe спровести изборни 
поступак у просторијама Вишег јавног тужилаштва 
у Београду, Катанићева 15, о чему ћe учесници кон-
курса бити обавештени телефоном или телеграмом 
на адресе наведене у пријавама.

XI Лице задужено за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Зорица Шћекић, секретар у 
Вишем јавном тужилаштву у Београду, контакт теле-
фон: 011/635-2884 или зграда тужилаштва, Ката-
нићева 15, канцеларија М09.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази биће одбачене 
Закључком комисије.

Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду од шест 
месеци. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита за рад у државним органима примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом/правосудним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандида-
те без положеног државног стручног испита.

Кандидати који конкуришу за радно место финан-
сијски форензичар који нису завршили специјали-
зовану обуку у Правосудној академији из области 
кривичног права примају се на рад под условом да 
исту заврше на првој следећој обуци коју Правосуд-
на академија буде организовала. Кандидати са завр-
шеном обуком немају предност у изборном поступку 
у односу на остале кандидате.

Кандидати који конкуришу на више радних места 

подносе једну пријаву, у којој наводе за која су све 
радна места конкурисали.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани захтев 
учесника.

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

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Вишег јавног тужилаштва у Београду: www.bg.vi.jt.rs, 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на 
огласној табли, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови“.

ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА
КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА

На основу члана 35 Закона о култури („Службени 
гласник РС“ бр. 72/2009, 13/2016 и 30/2016 - исправ-
ка), члана 34. Статута Завода за заштиту спомени-
ка културе града Београда дел. број Р 4843/17 од 
14.11.2017. године и Одлуке Управног одбора Завода 
за заштиту споменика културе града Београда бр. Р 
4189/18 од 29. октобра 2018. године, Управни одбор 
Завода за заштиту споменика културе града Београ-
да расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ
Директора 

Завода за заштиту споменика културе града 
Београда

1. Подаци о установи: Завод за заштиту споме-
ника културе града Београда, Београд, Калемегдан, 
Горњи град 14.

2. Радно место: 

Директор Завода за заштиту споменика 
културе града Београда 

директор се именује на период од четири 
године. 

3. За избор кандидата за директора Завода за 
заштиту споменика културе града Београда 
(у даљем тексту: Установа) утврђени су сле-
дећи услови:
- да има стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука или тех-
ничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер на академским, струковним студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету;
- да има најмање десет година радног искуства у 
области културе, од чега најмање пет година радног 
искуства у струци;
- да има знање страног језика;
- да има знање рада на рачунару;
- да се против кандидата не води истрага и да није 
осуђиван за кривична дела која се гоне по службеној 
дужности; 
- да има држављанство Републике Србије. 

4. Приликом избора кандидата за директора, 
Управни одбор ће ценити и следећа допунска 
знања и способности: 
- познавање пословања правних субјеката из делат-
ности којом се Установа бави и руковођења њихо-
вим ресурсима; 
- искуство у управљању средствима, људским и оста-
лим ресурсима;

- искуство у иницирању, организацији и реализацији 
пројекта који су везани за заштиту и презентацију 
културног наслеђа;
- познавање нових технологија и њихове примене у 
редовним и пројектним  активностима институција 
културе;
- способност комуникације са јавношћу.

Поред допунских знања и способности Управни 
одбор ће ценити и да ли је образовно-научно поље, 
у оквиру кога је стечено високо образовање канди-
дата, примерено делатности Установа за који кан-
дидат конкурише за директора, пословима у оквиру 
утврђене делатности Установе и др.

5. Пријава на јавни конкурс треба да садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, податке о обра-
зовању, податке о врсти и дужини радног искуства с 
кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Пријава на конкурс мора бити својеручно 
потписана.

Пријава на јавни конкурс треба да садржи и:
- предлог Програма рада и развоја Установe за пери-
од од четири године;
- диплому о стеченом високом образовању;
- исправе којима се доказује радно искуство у 
области културе (радна књижица, потврде или други 
акти на основу којих се доказује да има десет година 
радног искуства на пословима у области културе);
- исправе којима се доказује радно искуство у струци 
(радна књижица, потврде или други акти на основу 
којих се доказује да има пет година радног искуства 
са високим образовањем);
- исправе којима се доказује знање страног језика;
- исправе којима се доказује знање рада на рачуна-
ру;
- исправе којима се доказује да се против кандидата 
не води истрага и да није осуђиван за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности (издате након 
објављивања конкурса);
- уверење о држављанству Републике Србије;
- извод из матичне књиге рођених;
- биографију кандидата која мора да садржи елемен-
те којима се доказују допунска знања и способности 
(наведена у тачки 4. овог јавног конкурса) са крат-
ким прегледом остварених резултата у раду;
- изјаву кандидата да је упознат са општом докумен-
тацијом Установе.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији.

6. Пријава за конкурс и потребна документа-
ција доставља се у затвореној  коверти Управном 
одбору Завода за заштиту споменика културе града 
Београда, Калемегдан Горњи град 14, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс - именовање 
кандидата  за директора Завода за заштиту споме-
ника културе града Београда“. 

7. Начин објављивања јавног конкурса: Јавни 
конкурс се објављује у дневном листу „Новости“ и на 
сајту Националне службе за запошљавање.

8. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања јавног конкурса у дневном листу 
„Новости“. Рок почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања.

9. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази, Управни одбор одбацује 
закључком против кога се може изјавити посебна 
жалба оснивачу у року од три дана од дана дос-
тављања закључка. Жалба не задржава извршење 
закључка. 

10. Управни одбор обавља разговор са кандидатима 

Администрација и управа 
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који испуњавају услове из конкурса  и у року од 10 
дана од дана завршетка јавног конкурса доставља 
оснивачу образложени предлог листе кандидата. 
Листа кандидата садржи мишљење Управног одбо-
ра о стручним и организационим способностима сва-
ког кандидата и записник о обављеном разговору. 
Оснивач именује директора Установе са листе кан-
дидата. 

Сваки кандидат који је заинтересован  за учешће на 
јавном конкурсу дужан је да писаним путем затражи 
од Установе, за чијег се директора номинује, општу 
документацију ради учешћа на јавном конкурсу. 

Општа документација обухвата:
- редован годишњи финансијски извештај установе 
за пословну годину која претходи години у којој се 
спроводи јавни конкурс, 
- програм рада и финансијски план установе за годи-
ну у којој се спроводи јавни конкурс, 
- Статут Установе, 
- Правилник о организацији и систематизацији 
послова Установе, 
- модел уговора о раду директора, 
- податак о висини плате директора Установе. 

Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: Бранкица Марковић, тел. 011/3287-
557, локал 142, сваког радног дана од 11 до 15 часо-
ва.

ВП 5004 ЈАКОВО
11276 Јаково - Сурчин, Армијска 1

тел. 065/8718-716

Професионални војник

1. Возач (Б и Ц категорије)
2 извршиоца

2. Кувар

3. Ауто-механичар

4. Чувар
4 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Јаково, Сурчин, Касарна 
„Мајор Милан Тепић“. Образовање: возач или да је 
у служењу војног рока ВЕС:12701, кувар, или да је 
у служењу војног рока ВЕС:12401, ауто-механичар 
или да је у служењу војног рока ВЕС:12102, чувар, 
без обзира на образовање, или да је у служењу вој-
ног рока ВЕС:11101. Радно искуство: небитно. Усло-
ви рада: теренски рад, рад у сменама, ноћни рад. 
Врста радног односа: рад ван радног односа, уговор 
о делу у трајању од 6 месеци. Напомена: Одслужен 
војни рок. Безбедносна провера и лекарски преглед 
након пријаве на конкурс. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве 
на горе назначене телефоне особи за контакт, путем 
поште или да се јаве лично у Касарну „Мајор Милан 
Тепић“, Јаково, Сурчин, сваким радним даном од 8 
до 15 часова. Лица за контакт: пр Исидора Михајло-
вић, мј Младен Окић.

БОР

ДОМ ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ
„СТАНКО ПАУНОВИЋ“

19300 Неготин, Бадњевска 5

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора дома за смештај корисника 
може бити именован држављанин Републике Србије 
који је стекао високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 

студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академ-
ски односно стручни назив утврђен у области прав-
них, психолошких, педагошких и андрагошких наука, 
специјалне едукације и рехабилитације, социолош-
ких, политичких, економских или медицинских нау-
ка и најмање пет година радног искуства у струци. 
Кандидат уз пријаву са биографијом подноси сле-
дећу документацију (оригинал или оверене фотоко-
пије): извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, доказ о одговарајућој стручној спре-
ми, потврду о радном искуству у струци, програм 
рада за мандатни период који разматра Управни 
одбор у поступку давања мишљења за именовање 
директора, уверења да се против кандидата не води 
кривични поступак, односно да није поднет захтев 
за спровођење истраге или одређених истражних 
радњи, да није подигнута оптужница или оптужни 
предлог за кривична дела за која се гоњење преду-
зима по службеној дужности, уверење да кандидат 
није кажњаван за дела која га чине неподобним за 
обављање послова и задатака у установи, односно 
да није кажњаван за кривична дела против живота 
и тела, против слободе и права човека и грађанина, 
против права по основу рада, против части и угле-
да, против полне слободе, против брака и породице, 
против службене дужности, као и против уставног 
уређења и безбедности Републике Србије. Доку-
ментација која се прилаже не сме бити старија од 6 
месеци. Изабрани кандидат доставиће лекарско уве-
рење. Пријаве се достављају у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати у затво-
реној коверти на горенаведену адресу, са назнаком: 
“За конкурс за именовање директора - не отварати”, 
уз навођење имена и презимена кандидата и адресе 
становања, а Управни одбор установе исте ће размо-
трити у року од 15 дана од дана завршетка конкурса. 
Директора установе именује министарство надлеж-
но за социјалну заштиту, на основу спроведеног кон-
курса, а по прибављеном мишљењу Управног одбо-
ра установе, на мандатни период од четири године. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разма-
трати. Телефон за информације: 019/541-800.

КИКИНДА

СРПСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

24400 Сента, Стевана Сремца 4

Управник установе
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да има стечено висо-
ко образовање: академске студије - основне (240 
ЕСПБ), мастер, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије, односно 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године; да има организационе способности; пет 
година радног искуства у струци; да је државља-
нин Републике Србије; да се против кандидата не 
води истрага и да се не води кривични поступак за 
кривична дела која се гоне по службеној дужнос-
ти, као и да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним обављања дужности управника 
установе; да правноснажном судском одлуком није 
осуђен за кривично дело које га чини недостојним 
за обављање дужности управника установе. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: предлог програма 
рада и развоја установе за период од четири годи-
не; оригинал или оверену копију дипломе или уве-
рење о стеченој стручној спреми; доказ да је кан-
дидат провео најмање пет година на радном месту 
за које је неопходно високо образовање које он има 
(оверени примерак уговора о раду, односно потвр-
да, решење или други акт из кога се јасно види на 
којим пословима и са којим степеном образовања је 
кандидат обављао одређени посао); радну и личну 
биографију; уверење да кандидат није правноснаж-
но осуђиван; уверење, не старије од шест месеци, 
да се против кандидата не води истрага и да се про-
тив њега не води кривични поступак за кривична 

дела која се гоне по службеној дужности; уверење 
о држављанству.
ОСТАЛО: Рок за пријаву на конкурс је 15 дана. Прија-
ве са документима доставити лично или послати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс за 
избор и именовање управника“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити разматране. 

КРАГУЈЕВАЦ

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА 
ОПШТИНЕ КНИЋ

34240 Кнић бб
тел. 034/510-115

e-mail: turizam@knic.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

Опис послова: представља и заступа Туристичку 
организацију; организује и руководи радом Турис-
тичке организације; стара се о законитости рада 
Туристичке организације; предлаже годишњи про-
грам рада са финансијским планом и одговоран је 
за његово спровођење; подноси годишњи извештај 
о пословању и завршни рачун; предлаже акте које 
доноси Управни одбор; извршава одлуке Управног 
одбора и предузима мере за њихово спровођење; 
доноси правилник о организацији и систематизацији 
послова, уз сагласност Општинског већа; одлучује 
о појединачним правима, обавезама и одговорнос-
тима запослених у складу са законом, Правилником 
о раду и Статутом Туристичке организације; доноси 
план јавих набавки за текућу годину; доноси одлуке 
у поступцима јавних набавки и набавки на које се 
не примењује Закон о јавним набавкама; одговара 
за коришћење и располагање имовином; врши дру-
ге послове утврђене законом и Статутом Туристичке 
организације.
УСЛОВИ: Посебни услови за рад на радном месту: 
стечено високо образовање на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковни 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету из области друштвено-хума-
нистичких или природно-математичких наука; рад-
но искуство од четири године, од чега најмање две 
године на руководећим пословима; активно знање 
страног језика који је обухваћен наставним планом 
и програмом министарства надлежног за послове 
просвете; познавање рада на рачунару; да понуди 
свој програм рада. Општи услови: општа здравстве-
на способност; држављанство Републике Србије; 
пунолетство. Докази који се прилажу уз пријаву на 
конкурс: извод из матичне књиге рођених (оверена 
фотокопија); уверење о држављанству РС (оригинал 
или оверена фотокопија); диплома или уверење о 
стеченом образовању (оверена фотокопија); доказ о 
радном искуству (оверена фотокопија радне књижи-
це, уговори, решења или друге потврде); уверење 
да кандидат није осуђиван за кривично дело и да се 
против њега не води кривични поступак, не старије 
од 6 (шест) месеци (МУП/СУД); фотокопија личне 
карте; кратка биографија кандидата. Пријаве слати 
на адресу: Туристичка организација општине Кнић, 
Кнић бб, 34240 Кнић, у затвореној коверти, са наз-
наком „Не отварати – пријава по конкурсу за имено-
вање директора Туристичке организације општине 
Кнић”. Неблагоремене, недопуштене, неразумљиве 
и непотпуне пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази неће се узимати у разматрање. 
Лице које је задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Мирјана Милошевић Величанин, телефон: 
034/510-115, мејл: turizam@knic.rs. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана. Рок почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања на огласној табли 
Општине Кнић, интернет страници Општине Кнић 
и у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање.

Администрација и управа
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НИШ

ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ
18220 Алексинац, Аце Милојевића 2

Техничар за ИТ подршку

Опис послова радног места: инсталира и одржа-
ва системски и комуникациони софтвер, рачунар-
ске мреже, рачунаре, штампаче, активну и пасивну 
комуникациону опрему, администрира ЛАН мрежу 
у суду, пружа основно упознавање корисника са 
начином рада помоћу рачунара и прикључењем 
на интернет прати вирусне програме и примењује 
и израђује антивирусну заштиту, израђује пратећу 
документацију, води евиденцију у оквиру Право-
судног информационог система Србије и помаже 
у обуци корисника на свим пословним апликација-
ма, помаже у спровођењу статистичких послова, 
обавља и друге послове по налогу председника суда 
и секретара суда.

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту техничар за 
ИТ подршку предвиђени су Правилником о измени и 
допуни Правилника о унутрашњем уређењу и систе-
матизацији радних места у Основном суду у Алексин-
цу Су I – 9 2/2017 од 25.04.2017. године, а то су: IV 
степен средње стручне спреме техничког смера, нај-
мање две године радног искуства на одговарајућим 
пословима, положен државни стручни испит, знање 
енглеског језика и познавање рада на рачуна-
ру. Поред наведених услова кандидати морају да 
испуњавају и опште услове предвиђене чланом 45 
став 1 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник РС” бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 
116/08, 104/09, 99/14 и 94/17). Звање: референт.

Секретар суда

Опис послова радног места: помаже председни-
ку суда у вршењу послова судске управе, израђује 
нацрте нормативних аката, прима странке, прима 
захтеве за изузеће судија, израђује одлуке по под-
нетим захтевима, издаје потврде о ослобађању од 
плаћања судске таксе, обезбеђује замене одсутних 
запослених, издаје уверења о неосуђиваности лица 
која нису држављани Србије, стара се о набавци 
инвентара и потрошног материјала за потребе суда, 
стара се о благовременој исплати награда и накна-
да судским вештацима, браниоцима по службеној 
дужности, обавља послове у вези састављања ста-
тистичких и других извештаја о раду суда, припре-
ма акте о правима из радног односа запосленима, 
врши надзор над персоналном евиденцијом запос-
лених и пословима који се односе на рад и радне 
односе, сарађује са надлежним службама за запо-
шљавање, пензијско-инвалидско и здравствено оси-
гурање, води евиденцију одсуствовања, боловања и 
коришћења годишњег одмора, надгледа и контро-
лише рад унутрашњих јединица-служби, обавља и 
друге послове по налогу председника суда.

УСЛОВИ: Услови за рад на радном месту секретара 
суда предвиђени су Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Основ-
ном суду у Алексинцу Су I – 9 1/2016 од 12.01.2016. 
године, а то су: стечено високо образовање из нау-
чне области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен правосуд-
ни испит и најмање две године радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита. Поред 
наведених услова кандидати морају да испуњавају и 
опште услове предвиђене чланом 45 став 1 Закона 
о државним службеницима („Службени гласник РС” 
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17). Звање: самостални саветник.

ОСТАЛО: Конкурсна комисија ће вредновати знање 
кандидата тако што ће у изборном поступку усме-
но, на основу обављеног разговора са кандидати-
ма, проверити стручну оспособљеност, знање и 
вештине кандидата за обављање послова на рад-
ном месту за које конкуришу. Вештине кандидата 
конкурсна комисија ће вредновати ценећи вештину 
рада на рачунару, вештину комуникације, логич-
ког и аналитичког резоновања и елоквенције. Сви 
кандидати су дужни да уз пријаву са биографијом 
доставе (оригинал или оверену копију)следеће доку-
ментације: доказ о одговарајућој стручној спреми 
за радно место на које конкуришу, доказ о радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Р. Србије, уверење о поло-
женом државном стручном испиту, потврда да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци, уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак, нити је подигнута оптужница која 
је стала на правну снагу (не старије од шест месе-
ци) и уверење о општој здравственој способности. 
Датум и место провере оспособљености, знања и 
вештина кандидата, биће одређен накнадно, након 
истека рока за подношење пријава. Кандидати ће о 
обављању разговора са комисијом бити обавештени 
путем контакт телефона који буду наведели у прија-
ви. Лице задужено за давање обавештања о јавном 
конкурсу је Мира Павловић, а обавештења се могу 
добити сваког радног дана непосредно у просторија-
ма управе суда или путем телефона: 018/804-821. 
Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику РС”, 
на сајту Основног суда у Алексинцу и публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”, а 
пријаве са документацијом подносе се у року од 8 
дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
РС”, на адресу Основни суд у Алексинцу, Аце Милоје-
вића 2, 18220 Алексинац. Неблаговремене, недо-
пуштене и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази неће се узимати у 
разматрање, односно исте конкурсна комисија одба-
цује закључком.

СОМБОР

МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА СВИЛОЈЕВО
25265 Свилојево, Железничка 21

тел. 025/797-005
e-mail: mzsvilojevo2@gmail.com

Секретар месне заједнице
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Право пријављивања имају сви заинтере-
совани кандидати, који осим општих услова пропи-
саних одредбама Закона о раду („Службени гласник 
Републике Србије” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлуке УС и 113/17), испуњавају и 
посебне услове: VI или IV степен стручне спреме; 
три године радног искуства на истим или сличним 
пословима; да има пребивалиште на територији 
месне заједнице Свилојево у задњих пет година; 
познавање рада на рачунару (MS Office). Вештину 
кандидата за рад на рачунару проверава стручњак 
за информациону технологију који о томе даје своје 
мишљење. Вештина рада на рачунару не проверава 
се кандидату који приложи писмени доказ о завр-
шеном курсу и обуци која одговара захтеваној оспо-
собљености за рад на рачунару. Уз пријаву са биогра-
фијом кандидати подносе: доказ о радном искуству 
(оригинал или оверена копија); доказ о стручној 
спреми (оригинал или оверена копија); потврда о 
пребивалишту из полицијске станице (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија не ста-
рија од шест месеци). Неблаговремене, неразумљи-
ве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази неће се узети у разматрање. 
Пријаву са приложеном документацијом доставити 
на горенаведену адресу Месне заједнице Свилојево, 
са назнаком „Пријава на конкурс - не отварати”. Рок 
за пријаву на конкурс је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

УЖИЦЕ

БИБЛИОТЕКА АРИЉЕ
УСТАНОВА ЗА БИБЛИОТЕЧКО-

ИНФОРМАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ И 
КУЛТУРНИ ТУРИЗАМ

31230 Ариље, Светог Ахилија 33
тел. 031/895-268

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има стечено високо образо-
вање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука или уметности на студијама другог степена 
(дипломске академске студије - мастер, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године; 2) да има најмање пет 
година радног искуства у областима наведеним под 
тачком 1.) 3) да поседује знање једног страног јези-
ка; 4) да није правоснажно осуђен на казну затво-
ра од најмање шест месеци; 5) да је држављанин 
Републике Србије; 6) да има општу здравствену спо-
собност; 7) да поседује напредно познавање рада на 
рачунару. Допунска знања и способности: а) позна-
вање пословања организација у области делат-
ности којом се установа бави и управљања њиховим 
ресурсима; б) способност комуникације са јавношћу. 
Неопходно је да кандидат приложи следећу доку-
ментацију: 1) предлог Програма рада и развоја Уста-
нове за период од четири године; 2) оверену копију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 3) 
потврду послодавца о стеченом радном искуству; 4) 
биографију кандидата; 5) уверење да кандидат није 
правоснажно осуђен на казну затвора од најмање 
шест месеци; 6) уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију); 7) извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 8) доказ о општој здравственој способ-
ности (оригинал лекарског уверења, не старије од 
6 месеци). Рок за подношење пријава кандидата је 
15 дана од дана објављивања огласа. Пријаве слати 
на адресу: Библиотека Ариље - Установа за библио-
течко-информациону делатност и културни туризам, 
Светог Ахилија 33, 31230 Ариље, у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За јавни конкурс за избор дирек-
тора“ или донети лично. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће бити разматране. Лице задужено 
за давање информација о конкурсу: Весна Маслар, 
дипломирани правик, тел. 031/895-268.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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„СТАМЕВСКИ“ ДОО
22300 Стара Пазова, Карађорђева 9

тел. 063/582-909
e-mail: kvalilet@stamevski.co.rs

Радник у производњи
20 извршилаца

Опис посла: размеравање сировина, справљање 
замеса, филовање, обликовање и глазирање колача 
и торти, термичка обрада готових и полупроизвода, 
завршна обрада и дорада колача и торти, паковање 
у одговарајућу амбалажу.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, без обзира 
на струку, одговорност, педантност и савесност, спо-
собност за тимски рад, спремност за рад у сменама, 
одговорност за личну и хигијену простора.

ОСТАЛО: Нудимо: рад у пријатном и динамичном 
окружењу, редовну исплату личног дохотка, плаће-
не путне трошкове, могућност напредовања. Уко-
лико сматрате да ваш профил одговара неведеним 
условима, контактирајте нас на број телефона: 
063/582-909, или пошаљите своју биографију на 
имејл: kvalitet@stamevski.co.rs.

„УНАЦ ББ“ ДОО
11070 Нови Београд, Сурчинска 9п/8

тел. 062/525-780

Магационер
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: III или I степен стручне спреме у било ком 
занимању, пожељна возачка дозвола. Пријаве слати 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

АУТО-КУЋА „ГУДАЛОВИЋ“ ДОО
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 1

тел. 063/206-967

Контролор техничког прегледа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, ауто-механичар 
или саобраћајни техничар, радно искуство 12 месе-
ци на сличним пословима, возачка дозвола Б кате-
горије. Пријаве слати на e-mail: drago.gudalovic@
akgudalovic.rs.

„ФИОРАНО“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/467-526

Технички секретар
место рада Кула, на одређено време

УСЛОВИ: VI/2, VI/1 или IV степен стручне спреме 
економске струке - економиста, економски техничар, 
административни техничар; знање рада на рачуна-
ру; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског 
језика. Обезбеђен превоз. Рок за пријављивање је 
15.11.2018. године.

„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 иску-
ство: 3 месецa на наведеним пословима.

Пеглер
10 извршилаца

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

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 065/8700-101, особа за контакт Јелена 
Пековић или да се јаве на адресу послодавца: Умча-
ри, Булевар ЈНА 10А, понедељак - 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; рад-
но искуство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен 
смештај, исхрана 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 
искуство: минимум 12 месеци.

Помоћни кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно искуство: 
минимум 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. Кандида-
ти 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 иску-
ство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок 
трајања конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу да се јаве послодавцу на наведени број 
телефона.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM ДОО
Чачак, Трбушани, Трбушани бб
Лице за контакт: Ненад Бојовић

тел. 032/392-222
e-mail: office@furnex.rs

Столар
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: Чачак, Трбушани. Обра-
зовање: III и IV ССС. Радно искуство: 6 месеци. 
Трајање конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу контактирати послодавца путем теле-
фона или доставити радне биографије на мејл адре-
су послодавца.

„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 
занимање и радно искуство.

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

УСЛОВИ: кувар, III степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање и радно искуство.

ОСТАЛО: рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен пре-
воз, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана. Проб-
ни рад 5 дана. Трајање конкурса: до попуне рад-
них места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Ђурђа Вељовић.

„HIEDRA HOME COLLECTION“ DOO
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 138/16

Књиговођа

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, смер 
књиговодство, радно искуство 12 месеци, позна-

Трговина и услуге

Трговина и услуге
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вање рада на рачунару (MS Office, књиговодствени 
програм), пожељна возачка дозвола Б категорије, 
знање енглеског језика (средњи ниво). Пријаве сла-
ти на e-mail: danijela.jeremic@hiedra.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

ПФС „ХИГИЈЕНА“ ДОО
21000 Нови Сад

Др Светислава Касапиновића 42
тел. 066/291-070

Хигијеничар

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спрема. Рок 
за пријаву 28.11.2018. Јављање кандидата на горе-
наведени телефон.

„АС - БРАЋА СТАНКОВИЋ“ ДОО
Бегаљица, Бориса Кидрича 1

тел. 062/803-8840

Електричар
за рад у Футогу

УСЛОВИ: IV степен - електричар; III степен - елек-
тричар или III степен - електроинсталатер; са рад-
ним искуством од 24 месеца; искуство у одржавању 
електроуређаја, машина и инсталација у фабричким 
погонима са орманима разводних електроинста-
лација. Јављање на горенаведени телефон. Рок за 
пријаву 29.11.2018.

„STEELPAN“ DOO 
26000 Панчево, Утве Златокриле 9 

Фарбар

Бравар
4 извршиоца

УСЛОВИ: месец дана пробног рада. Јављање канди-
дата на контакт телефон: 069/1154-575.

„БИС МАНУФАКТУРА“ ДОО
11080 Земун, Слободана Бајића 1

Радник на сечењу текстила и 
одржавању машина

на одређено време од 12 месеци, са пробним 
радом од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, машинске и елек-
тро струке. Заинтересовани кандидати могу се прија-
вити на број телефона: 011/3756-813, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса.

PRO-ACTIVE SB
11070 Нови Београд

Зарија Вујошевића 49/4
тел. 064/444-29-69

Домар
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, машин-
ског или електро смера, познавање рада на рачуна-
ру (MS Office). Пријаве слати у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

СЕРВИС ЗА ЧИШЋЕЊЕ
ПРОСТОРА „ЗДРАВ ПРОСТОР“

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 58/5

тел. 064/444-26-01

Хигијеничар

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа, 

возачка дозвола Б категорије, пробни рад 3 месеца. 
Пријаве слати на e-mail: zdravprostor@gmail.com, у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

„ИВАН ОКИ ПРОМ“ ДОО НИШ
Козарачка 1

тел. 018/4511-280
e-mail: ivanokiprom@gmail.com

Продавац
10 извршилаца

УСЛОВИ: степен и врста стручне спреме у било ком 
занимању. Рок за пријаву 26.11.2018. године.

„АЕРОПАК“ ДОО
24413 Палић, Јосипа Колумба 33

тел. 069/507-07-17
e-mail: maja.marinkovic@aeropack.rs

Виљушкариста
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машин-
ске струке; положен испит за виљушкаристу; рад на 
рачунару; Office пакет, возачка дозвола Б категорије. 
Радно искуство 24 месеца. Рад у сменама.

Информатичар

УСЛОВИ: IV, V, VI или VII степен стручне спреме 
информатичке струке; рад на рачунару Office пакет; 
виши ниво енглеског језика, возачка дозвола Б кате-
горије. Радно искуство 24 месеца. Рад у сменама. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје био-
графије слати на горенаведену имејл-адресу. Кон-
такт телефон за ближе информације: 069/5070-717. 
Оглас важи до 25.11.2018. године.

„NEWLAND INVESTMENT“ DOO
24000 Суботица, Максима Горког 8

тел. 065/8242-001, 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Технички секретар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економски тех-
ничар; рад на рачунару: Office пакет, средњи ниво 
енглеског језика. Рад на одређено време 3 месеца. 
Заинтересовани кандидати своје биографије могу да 
шаљу на горе наведену имејл-адресу. Ближе инфор-
мације на наведене бројеве телефона. Оглас важи 
до 15.11.2018. године.

„PRIČA CATERING“ DOO
22300 Стара Пазова, Његошева 53
тел. 063/348-442, 060/422-03-06

e-mail: nevena.adamovic@pricacatering.com

Помоћни радник у кухињи
на одређено време 6 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спре-
ме; рад на одређено време 6 месеци. Рад у смена-
ма, обезбеђен превоз и исхрана. Пожељно 6 месеци 
радног искуства на истим или сличним пословима. 
Пробни рад 1 месец.

Сервир-касир
на одређено време 6 месеци

6 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спре-
ме. Рад на одређено време 6 месеци. Рад у смена-
ма, обезбеђен превоз и исхрана. Пожељно 6 месеци 
радног искуства на истим или сличним пословима. 
Пробни рад 1 месец.

Кувар
на одређено време 6 месеци

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, кувар; возач-
ка дозвола Б категорије; рад на одређено време 6 
месеци. Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхра-
на. Пожељно 6 месеци радног искуства на истим или 
сличним пословима. Пробни рад 1 месец.

Возач
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне спре-
ме; возачка дозвола Б и Ц категорије; активан возач 
5 или више година; радно искуство 6 месеци. Терен-
ски рад, рад у сменама, обезбеђена исхрана. Пробни 
рад 1 месец.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати своје био-
графије могу слати на горенаведену имејл-адресу. 
Информације на наведене контакт телефоне. Оглас 
важи до 01.12.2018. године.

ЗАШТИТА-СИГУРНОСТ ДОО
Београд, Савска 15
тел. 011/7622-106

е-mail: office@zastitasigurnost.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време до 24 месеца, место рада: 

Београд
10 извршилаца

Опис посла: заштита имовине дању и ноћу и обез-
беђење лица и објеката ван просторија послодавца.

УСЛОВИ: средња, виша висока школа; без обзира на 
радно искуство; радници са лиценцом имају пред-
ност. Рад у сменама, рад ван просторија послодавца. 
Послодавац омогућава обуку и полагање за лицен-
цу. Лице за контакт: Зоран Савић. Трајање конкурса: 
30.11.2018.

„АУРЕЛИО ГОЛД“ ДОО
11000 Београд, Булевар деспота Стефана 6

тел. 065/334-34-24
e-mail: aurelio@eunet.rs

Продавац у посластичарници
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, најмање 
једна година радног искуства и знање енглеског 
језика.

Посластичар - декоратер
2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме и најмање 
две године радног искуства.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејл-адресе или да се 
јаве на контакт телефон послодавца. Конкурс траје 
до 01.12.2018. године.

„ЛИПА ЕНТЕРИЈЕРИ“ ДОО
31210 Пожега, Татојевица 16

тел. 060/0833-311
e-mail: lipa pozega@gmail.com

Инжењер дизајнер, декоратер
на одређено време од 6 месеци, уз могућност 

преласка радног односа на неодређено 
време

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, три године 
радног ускуства, посебна знања: 3D Max и Auto Cad. 
Опис посла: пројектовање и дизајнирање простора.

 Трговина и услуге



Бесплатна публикација о запошљавању 1707.11.2018. |  Број 802 |   

Инжењер обраде дрвета
на одређено време од 6 месеци уз могућност 

преласка радног односа на неодређено 
време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, 3 године радног 
искуства у пословима масива, плочастог материјала 
и тапетарије. Опис посла: организација и планирање 
производње, набавка материјала.

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу ортопедије у служби 

ортопедије, трауматологије и 
неурохирургије Стационара на Клиници 
за дечју хирургију, на одређено време 
до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, а 

најкасније до 30.06.2019. године, пробни рад 
од 3 месеца

Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту 
болесника, даје терапију и предузима друге меди-
цинско-техничке радње које је одредио лекар, узима 
и шаље материјал на лабораторијске анализе, ради 
и друге послове из свог делокруга а по налогу начел-
ника и главне сестре Одељења, учествује у сменском 
раду, за свој рад одговорна је начелнику и главној 
сестри Клинике.

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: 1. 
да поседује средњу стручну спрему IV степен - завр-
шену средњу медицинску школу, педијатријски или 
општи смер; 2. положен стручни испит; 3. лиценца 
за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома 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 извода из матичне књиге венча-
них (уколико су диплома, уверење и лиценца издати 
на девојачко презиме); уверење да се против кан-
дидата не води кривични поступак (уверење суда), 
не старије од 6 месеци; уверење да кандидат није 
осуђиван (уверење из полицијске управе), не старије 
од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum Vitae, 
CV), са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да дос-
тави лекарско уверење о здравственој способности 
за послове које ће обављати и фотокопију личне 
карте, фотокопију вакциналног картона и санитар-
ну књижицу. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, просечна оцена 
у току школовања, додатно образовање или оспо-
собљености, дужина трајања школовања...). Пријаве 
се предају у затвореној коверти, лично или поштом 
на адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас 
за пријем једне медицинске сестре на Одељењу 
ортопедије”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА „1. ОКТОБАР”
26360 Пландиште, Карађорђева 13

тел. 013/861-230
e-mail: dom.zdravlja@hemo.net

Доктор стоматологије

УСЛОВИ: завршен стоматолошки факултет, VII/1 
степен стручне спреме и положен стручни испит. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији следећа документа: диплома о завршеном 
стоматолошком факултету и уверење о положеном 
стручном испиту, лична и радна биографија са адре-
сом и контакт телефоном. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од објављивања у публикацији „Послови”. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Одлука о избору кандидата ће бити донета у року од 
30 дана од дана истека рока за подношење прија-
ва и иста ће бити објављена на огласној табли Дома 
здравља. Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Непот-
пуне и неблаговремене 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 иску-
ство од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни 
рад. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати се 
могу јавити послодавцу на горенаведени телефон 
особи за контакт или могу да доставе радне биогра-
фије путем имејла. Особа за контакт: Татјана Анђе-
лић 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 Геронтолошког центра, а по потреби 
и у ванинституционалној заштити. У просторијама 
Геронтолошког центра рад је организован сменски, 
уз ноћни рад. Ванинституционална заштита обез-
беђена је само у првој смени (пуно радно време од 
понедељка до петка, а суботом 4 часа). Геронтолош-
ки центар не обезбеђује смештај за запослене, већ 
они падају на терет запосленог. Зарада медицинског 
техничара одређена је Уредбом, основица за обра-
чун 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 трошко-
ва за градске и приградске месне заједнице унутар 
града Суботице. Трајање конкурса: до попуне. Кон-
такт особа: Биљана Броћиловић.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
,,ДР МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ”
11000 Београд, Сокобањска 13

тел. 011/2062-504
e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Доктор медицине

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
факултет, положен стручни испит за доктора меди-
цине и искуство у раду са полупокретним и непо-
кретним пацијентима. Кандидати су обавезни да 
доставе: кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном и мејл адресом и неоверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи и положеног стручног 
испита. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на адресу: Кли-
ника за рехабилитацију „Др Мирослав Зотовић”, Бео-
град, Сокобањска 13 – правна служба, са назнаком 
„Пријава за оглас” са навођењем радног места за 
које се конкурише. Пријаве морају да буду примље-
не у Клиници најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање као последњег дана рока 
за подношење пријава до 14 часова, без обзира на 
начин доставе. Пријаве које буду примљене у Клини-
ци после истека дана и сата наведеног у овом огла-
су сматраће се неблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума и сата 
када су примљене у Клиници. Пријаве са непотпуним 
подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као неисправне.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицинска сестра/техничар 
општег смера

на одређено време до 12 месеци, замена за 
одсутног радника

Медицинска сестра/техничар 
општег смера

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

неге детета

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера 
(IV степен стручне спреме), положен стручни испит. 
Заинтересовани кандидати подносе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и са тачно наведеним 
радним местом за које кандидат конкурише, извод 
из матичне књиге рођених и извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је извршена промена презимена), 
диплому о завршеној школи наведеној у условима за 
заснивање радног односа и сва четири сведочанства, 
потврду о положеном стручном испиту, фотокопију 
радне књижице, извод са евиденције Националне 
службе за запошљавање, лиценца или решење о 
упису у комору. Приложити фотокопије тражених 
докумената. Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети лично 
у писарницу Опште болнице Параћин или послати 
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на адресу: Општа болница Параћин, Мајора Марка 
12, 35250 Параћин, у затвореној коверти са назна-
ком „Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за рад приликом заснивања радног односа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас је објављен и 
на веб-сајту Министарства здравља. Неблаговреме-
не пријаве, као и пријаве са непотпуном или неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу предата документа се неће 
враћати кандидатима. За све информације можете 
се обратити на телефон: 035/8155-101.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу неонатологије, у Служби за 

интензивну негу и терапију и неонатологију 
Стационара Клинике за педијатрију, на 

одређено време до повратка запослене са 
боловања, до 31.12.2018. године, са пробним 

радом до 3 месеца

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

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посебне 
услове: 1. да поседује средњу стручну спрему IV 
степен - завршену средњу медицинску школу, смер 
педијатријска сестра-техничар или медицинска сес-
тра техничар, 2. положен стручни испит, 3. лицен-
ца за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе или решење о упису у 
именик коморе, 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, доказ о 
радном искуству уколико га кандидат поседује (ове-
рена копија радне књижице, уговора о раду, потвр-
да послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae 
- CV), са адресом, контакт телефоном, e-mail адре-
сом. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кандида-
ти 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, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања...). Приликом заснивања рад-
ног односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које 
ће обављати и фотокопију личне карте. Пријаве се 
предају у затвореној коверти, лично или поштом на 
адресу Института, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем медицинске сестре - техничара на Одељењу 
неонатологије.” Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства и јединства 135

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

www.obp.rs

Медицинска сестра/техничар
за рад у операционим салама - Служби 

хирургије Опште болнице Пожаревац, на 
одређено време ради замене привремено 
одсутне запослене, због дужег боловања

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене 
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему 
води прописану медицинску документацију;обавља 
медицинске мере код болесника у поступку неге, 
терапије, дијагностике и рехабилитације;примењује 
прописану терапију и контролише узимање леко-
ва;врши припрему болесника и асистира лекару при 
интервенијама; учествује у пријему болесника, визи-
ти, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента;прати опште стање пацијента, мери и 
евидентира виталне функције и др. показатеље;при-
према простор, медицинску опрему, инструменте 
и материјал за рад; спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала; одлаже и уклања медицин-
ских отпадна прописани начин;обавља послове из 
области јавног здравља (здравствено васпитање, 
врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције, узима лабораторијски 
материјал); спроводи активности на популарисању 
давалаштва крви и компонената крви;врши при-
купљање крви, компонената класичним и аферент-
ним процедурама, тестирање крви, прераду, чување 
и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фрак-
ционисањем плазме;у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и специ-
фичности послова, сложености процедура, нивоа 
ризика, контакта са пацијентом и услова рада, пре-
познају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном и: 1. завршено средње медицинско образовање 
- медицинска сестра - техничар; 2. положен стручни 
испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете, треба доставити: 1. 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном, 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - општи смер, 3. оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 4. 
извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце.

Медицинска сестара/техничар
за рад на осталим болничким одељењима, 

Служби ортопедије Опште болнице 
Пожаревац, на одређено време ради 

замене привремено одсутне запослене, због 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

Опис послова: планира и пружа услуге здравствене 
неге и подршке пацијентима, у складу са праксом 
и стандардима савремене здравствене неге, о чему 
води прописану медицинску документацију; обавља 
медицинске мере код болесника у поступку неге, 
терапије, дијагностике и рехабилитације; примењује 
прописану терапију и контролише узимање лекова; 
врши припрему болесника и асистира лекару при 
интервенијама; учествује упријему болесника, визи-
ти, посматра пацијента и обавештава лекара о стању 
пацијента; прати опште стање пацијента, мери и 
евидентира виталне функције и др. показатеље; 
припрема простор, медицинску опрему, инструменте 
и материјал за рад; спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција; учествује у набавци 
потребног материјала; одлаже и уклања медицин-
ских отпадна прописани начин; обавља послове из 
области јавног здравља (здравствено васпитање, 

врши вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравствене 
статистике, води евиденције, узима лабораторијски 
материјал); спроводи активности на популарисању 
давалаштва крви и компонената крви; врши при-
купљање крви, компонената класичним и аферент-
ним процедурама, тестирање крви, прераду, чување 
и дистрибуцију крви; припрема лекове из крви фрак-
ционисањем плазме; у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и специ-
фичности послова, сложености процедура, нивоа 
ризика, контакта са пацијентом и услова рада, пре-
познају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном и: 1. завршено средње медицинско образовање 
- медицинска сестра - техничар; 2. положен стручни 
испит. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете, треба доставити: 1. 
кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
2. оверену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - општи смер; 3. оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 4. 
извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Пријаву са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Пожаревац, Братства јединства 135, 
12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Доктор медицине изабрани лекар

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
завршен медицински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме, на интегрисаним академским студијама из 
области медицине, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама из области медицине у трајању 
од најмање пет година по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; да има лиценцу за рад. Уз 
пријаву се подносе оверене копије следећих доку-
мената: диплома о завршеном медицинском факул-
тету; уверење о положеном стручном испиту; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе; уверење о 
држављанству РС; уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак (уверење надлежног 
суда), не старије од 6 месеци; извод из матичне књи-
ге рођених; извод из матичне књиге венчаних уко-
лико је дошло до промене личног имена; кратка био-
графија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт 
телефоном и интернет адресом.

Техничар одржавања информационих 
система и технологија

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
завршена срења школска спрема, IV степен струч-
не спреме. Уз пријаву се подносе оверене копије 
следећих докумената: диплома о завршеној срењој 
стручној спреми; уверење о држављанству РС; уве-
рење да се против кандидата не води кривични 
поступак (уверење надлежног суда), не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних уколико је дошло до про-
мене личног имена; кратка биографија (Curriculum 
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интер-
нет адресом. 

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
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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 
„Послови“. Оглас ће бити објављен и на званичном 
сајту Министарства здравља Републике Србије, као и 
на огласној табли Дома здравља Босилеград. Канди-
дати који испуњавају услове из огласа могу бити поз-
вани на разговор ради пружања додатних података, 
који могу бити важни за одлуку о пријему. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава и биће 
објављена на огласној табли Дома здравља Босиле-
град, Породин 11, Босилеград. По завршеном огласу, 
предата документа могу бити враћена кандидатима 
на лични захтев. Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе лекар-
ско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати. Пријаве се подносе лично или 
путем поште на адресу: Дом здравља Босилеград, 
Породин 11, 17540 Босилеград, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но време за послове - доктор медицине изабрани 
лекар”, односно „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос на неодређено време за послове - техничар 
одржавања информационих система и технологија”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узе-
те 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 шко-
ла, стручни испит, лиценца и најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. Сваки кандидат 
је дужан да уз пријаву на оглас приложи и следећу 
документацију у фотокопији: диплому о завршеној 
траженој школи; уверење о положеном траженом 
стручном испиту; лиценцу издату од надлежног 
органа и кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведе-
ну адресу болнице. Пријаве поднете мимо означеног 
рока и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

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

Дипломирани фармацеут - медицински 
биохемичар или дипломирани 

фармацеут, специјалиста медицинске 
биохемије

за потребе Биохемијске лабораторије

УСЛОВИ: стечено високо образовање на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; најмање шест месеци рад-
ног искуства у наведеном звању и лиценца. Пробни 
рад у трајању до 6 (шест) месеци. Пријаве се шаљу 
у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, 
са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем дипло-
мираног фармацеута - медицинског биохемичара 
или дипломираног фармацеута, специјалисту меди-
цинске биохемије, за потребе Биохемијске лабора-
торије на неодређено време - 1 (један) извршилац”. 
Приликом пријаве на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе/уве-
рења о стеченом високом образовању и стручном 
називу; фотокопију дипломе/уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице или 

другог доказа о радном искуству кандидата (угово-
ри о раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.); фотокопију лиценце; фотокопију уговора о 
раду, тј. потврде о волонтирању, потврде о обавље-
ном раду од стране начелника служби здравствених 
установа на меморандуму, времену проведеном на 
раду и оценама рада кандидата, уколико их канди-
дат поседује.

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

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - педијатријског 
или општег смера, положен стручни испит и најмање 
6 (шест) месеци радног искуства. Пријаве се шаљу 
у затвореној коверти на наведену адресу Клинике, 
са назнаком ,,Пријава на конкурс за пријем медицин-
ске сестре - техничара на одређено време по основу 
замене до повратка радника са боловања - 1 (један) 
извршилац”. Приликом пријаве на конкурс кандида-
ти су дужни да доставе следећа документа: кратку 
биографију, фотокопију личне карте, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту, фотокопију радне књи-
жице или другог доказа о радном искуству кандида-
та (уговори о раду, волонтерски уговори, потврда 
послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему (претходно искуство у раду, додатно обра-
зовање или оспособљеност, дужина трајања шко-
ловања и сл.). Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које се прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА ОБРЕНОВАЦ
11500 Обреновац, Војводе Мишића 231

тел. 011/3534-903

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

офталмолог
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: образовање стечено на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама медицине у 
трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; одговарајућа специјализација - офталмоло-
гија, стручни испит, лиценца; једна година искуста-
ва у области здравствене заштите. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе 
о завршеном здравственом факултету, фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију дозволе за рад - лиценце или решење о упису 
у Комору, уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење издаје МУП, не старије од 6 месеци), уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривич-
ни поступак (уверење издаје суд, не старије од 6 
месеци), кратка биографија са адресом и контакт 
телефоном, извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме). Непотпуне и небла-
говремене пријаве се неће разматрати. Кандидати 
који испуњавају услове огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних информација, које 
су важне за доношење одлуке о пријему. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора дужан је 
да достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља Обре-
новац, Војводе Мишића 231, Обреновац. Оглас је 
отворен до попуњавања радног места. Пријаве сла-
ти поштом на адресу: Дом здравља Обреновац, са 
назнаком „За оглас“ или лично доставити у писар-

ницу Дома здравља Обреновац, Војводе Мишића 
231, 11500 Обреновац. Додатне информације могу 
се добити на телефон: 011/3534-903.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима
на одређено време од 6 месеци, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
медицинска сестра техничар, положен стручни 
испит за медицинску сестру техничара, лиценца 
Коморе медицинских сестара и здравствених техни-
чара Србије и најмање шест месеци радног искуства 
у наведеном звању.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: 
пријаву са кратком биографијом; фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој школи; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за медицинску сес-
тру/техничара; фотокопију лиценце Коморе меди-
цинских сестара и здравствених техничара Србије; 
доказ о радном искуству (фотокопија радне књижи-
це, уговора о раду, уговора о волонтирању, угово-
ра о привременим и повремени пословима и други 
слични уговори или потврде о раду или другом виду 
ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге 
рођених/венчаних и фотокопију личне карте. Прија-
ве са неопходним прилозима подносе се на наведе-
ну адресу Института, са назнаком „Пријава на оглас“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узи-
мане у разматрање. На разговор ће бити позвани 
само кандидати који уђу у ужи избор.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ САД
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Доктор медицине
3 извршиоца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и 
упућује их на помоћне дијагностичке прегледе, 
поставља рану или дефинитивну дијагнозу, одређује 
одговарајућу терапију, упућује пацијенте на консул-
тативно-специјалистичке прегледе, на стационарно 
лечење или рехабилитацију, врши оцену здравстве-
ног стања и радне способности, упућује пацијенте на 
лекарску комисију, издаје лекарско уверење, обавља 
мале хируршке и остале интервенције, обавља кућ-
не посете, врши утврђивање смрти (мртвозорство), 
по потреби вози службени аутомобил, води пропи-
сане евиденције, обавља и друге послове у оквиру 
своје струке.

УСЛОВИ: 1. медицински факултет, доктор медици-
не (VII/1 степен), 2. положен стручни испит. Избор 
између пријављених кандидата врши се на основу 
приложене документације из које се цени испуње-
ност услова. Јавни оглас остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања. Кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о заврше-
ном факултету, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне коморе или решења о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу). Кандидати 
могу бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (рад-
но искуство у струци, просечна оцена током шко-
ловања, дужина трајања школовања, познавање 
рада у електронском здравственом картону, итд). 
Пријаве са потребном документацијом достављају 
се у затвореним ковертама на адресу: Дом здравља 
Нови Сад Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 75, са назнаком „За јавни оглас - радно место 
доктор медицине на неодређено радно време“. Ако 
последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и 
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недеља) или на дан државног празника, рок за под-
ношење пријаве истиче првог наредног радног дана. 
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном 
документацијом ће бити одбијене као неисправне. 
Пријаве које буду примљене у Дому здравља Нови 
Сад после истека дана наведеног у овом огласу 
сматраће се неблаговременим и неотворене ће се 
вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су 
примљене у Дому здравља Нови Сад. Одлука о избо-
ру кандидата биће донета у року од 30 дана од дана 
истека рока за пријаву кандидата.

Спремачица
4 извршиоца

Опис послова: одржава чистоћу у просторијама, круг 
око објекта и прилазне путеве, по налогу откључава 
и закључава просторије, односно објекат, прикупља 
и дистрибуира веш, а обавља и друге послове по 
налогу.

УСЛОВИ: 1. основна школа (II степен стручне спре-
ме), избор између пријављених кандидата врши се 
на основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова. Јавни оглас остаје отворен 8 
дана од дана објављивања. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи. Кандидати могу бити позвани 
ради пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на адресу: Дом здравља Нови Сад, 21000 Нови 
Сад, Булевар цара Лазара 75, са назнаком „За јавни 
оглас - радно место спремачица на неодређено рад-
но време”. Ако последњи дан рока пада у нерадни 
дан (субота и недеља) или на дан државног празни-
ка, рок за подношење пријаве истиче првог нарад-
ног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене као 
неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому 
здравља Нови Сад после истека дана наведеног у 
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотво-
рене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
када су примљене у Дому здравља Нови Сад. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата.

Доктор стоматологије
3 извршиоца

Опис послова: утврђује здравствено стање уста и 
зуба и спроводи терапију каријеса и компликације 
каријеса, утврђује здравствено стање меких ткива 
усне дупље и спроводи терапију обољења, врши 
екстракцију зуба, врши протетску санацију израдом 
мобилних и фиксних протетских надокнада, учест-
вује у дијагностицирању ортодонтских аномалија и 
упућује на специјалистичко лечење, ради на здрав-
ственом просвећивању, учествује у превентивним 
програмима, води прописане евиденције, обавља и 
друге послове из своје струке. Као ментор спроводи 
програм едукације приправника-доктора стомато-
логије, зубних техничара, стоматолошких сестара и 
специјализаната и учествује у организовању и спро-
вођењу стручног надзора.

УСЛОВИ: 1. стоматолошки факултет или медицин-
ски факултет, доктор стоматологије (VII/1 степен), 2. 
положен стручни испит. Избор између пријављених 
кандидата врши се на основу приложене документа-
ције из које се цени испуњеност услова. Јавни оглас 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања. Канди-
дати су обавезни да доставе писану пријаву на оглас 
са краћом биографијом. Уз пријаву поднети фото-
копију дипломе о завршеном факултету, уверење 
о положеном стручном испиту, фотокопију дозволе 
за рад - лиценце издате од надлежне коморе или 
решења о упису у комору (ако кандидат није у рад-
ном односу). Кандидати могу бити позвани ради пру-
жања додатних података који могу бити потребни за 
одлуку о пријему (радно искуство у струци, просечна 

оцена током школовања, дужина трајања школо-
вања, познавање рада у електронском здравственом 
картону, итд). Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у затвореним ковертама на адресу: 
Дом здравља Нови Сад, 21000 Нови Сад, Булевар 
цара Лазара 75, са назнаком „За јавни оглас радно 
место доктор стоматологије на неодређено радно 
време”. Ако последњи дан рока пада у нерадни дан 
(субота и недеља) или на дан државног празника, 
рок за подношење пријаве истиче првог нарадног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као 
неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому 
здравља Нови Сад после истека дана наведеног у 
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотво-
рене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
када су примљене у Дому здравља Нови Сад. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата.

Гинеколошко-акушерска сестра у 
ординацији
3 извршиоца

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје кар-
тоне, врши тријажу пацијената, припрема пацијен-
те за преглед и по потреби асистира лекару код 
одређених прегледа и интервенција, суши фикси-
ране плочице ПАП налаза, фарба и шаље на ана-
лизу са пропратном документацијом, као и налазе 
вагиналног секрета, пакује и одлаже плочице, врши 
вакцинацију и даје ординирану терапију, ради на 
апаратима који су уведени у радни процес, врши сте-
рилизацију и припрему материјала, инструмената и 
апарата за рад, води прописане евиденције, попуња-
ва картоне, рецепте и остале обрасце, фактурише 
извршене услуге и услуге узимања и анализе ПАП 
бриса и вагиналног секрета и потрошених ампулира-
них лекова, наплаћује услуге и предаје прикуљени 
новац, обавља стручно-административне послове 
за потребе ординације а обавља и друге послове из 
своје струке.

УСЛОВИ: 1. медицинска школа, гинеколошко-аку-
шерска сестра (IV степен стручне спреме), 2. поло-
жен стручни испит. Избор између пријављених 
кандидата врши се на основу приложене докумен-
тације из које се цени испуњеност услова. Јавни 
оглас остаје отворен 8 дана од дана објављивања. 
Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву под-
нети фотокопију дипломе о завршеној школи, уве-
рење о положеном стручном испиту, фотокопију 
дозволе за рад-лиценце издате од надлежне коморе 
или решења о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу). Кандидати могу бити позвани ради 
пружања додатних података који могу бити потреб-
ни за одлуку о пријему (радно искуство у струци, 
просечна оцена током школовања, познавање рада 
у електронском здравственом картону, итд). Пријаве 
са потребном документацијом достављају се у затво-
реним ковертама на адресу: Дом здравља Нови Сад, 
21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75, са назна-
ком „За јавни оглас радно место гинеколошко-аку-
шерска сестра у ординацији на неодређено радно 
време”. Ако последњи дан рока пада у нерадни дан 
(субота и недеља) или на дан државног празника, 
рок за подношење пријаве истиче првог наредног 
радног дана. Пријаве са непотпуним подацима и 
непотпуном документацијом ће бити одбијене као 
неисправне. Пријаве које буду примљене у Дому 
здравља Нови Сад после истека дана наведеног у 
овом огласу сматраће се неблаговременим и неотво-
рене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума 
када су примљене у Дому здравља Нови Сад. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2
тел. 012/327-983, 327-984

факс: 012/327-985
e-mail: pravna@opstabolnicapetrovac.rs

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, на 

одређено време због повећаног обима посла 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: средње обра-
зовање у трајању од четири године (медицинска 
школа, смер педијатријска сестра-техничар), струч-
ни испит; лиценца или решење о упису у комору; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. 

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време због повећаног обима 
посла 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: средње 
образовање у трајању од четири године (медицин-
ска школа - општи смер), стручни испит, лиценца 
или решење о упису у комору; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању. 

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену копију лиценце/решења о упису у комору, 
фотокопију радне књижице уколико кандидат има 
радни стаж или потврду послодавца, извод из мати-
чне књиге рођених, извод из матичне књиге вен-
чаних уколико је кандидат променио презиме, уве-
рење о држављанству, копију личне карте. Лекарско 
уверење којим се доказује здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за које је 
расписан оглас, дужан је да достави кандидат који 
буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија 
ће разматрати све доспеле, благовремене и потпуне 
пријаве и са кандидатима који испуњавају услове за 
пријем у радни однос обавиће се разговор,ради при-
бављања додатних релевантних података за доно-
шење одлуке о избору кандидата. 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. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Одељење за кадровске 
и административне послове Опште болнице Пет-
ровац на Млави. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Прија-
ве слати у затвореним ковертама на адресу: Општа 
болница Петровац на Млави, Моравска 2, 12300 Пет-
ровац на Млави или доставити лично у Правну служ-
бу Опште болнице Петровац на Млави. Неблаговре-
мене пријаве и непотпуна документација неће бити 
узета у разматрање при избору кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА БЕЛА ЦРКВА
26340 Бела Црква, Јована Поповића бб

тел. 013/853-020

Специјалиста радиологије
на одређено време време до 12 месеци, 

замена одсутне запослене

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, специјализација из радиологије, VII/2 
степен стручне спреме и лиценца за рад. Уз пријаву 
на оглас - кратку биографију (CV), доставити и дока-
зе о испуњавању услова огласа у погледу стручне 
спреме. Пријаве поднети лично код секретарице 
Дома здравља Бела Црква или послати на горена-

Медицина
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ведену адресу са назнаком: За оглас. Оглас остаје 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Контакт телефон: 013/853-020.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ “ОЗРЕН”

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

Доктор медицине
на одређено време од једне године, због 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет;положен 
стручни испит; лиценца за рад у струци или решење 
о упису у лекарску комору. Као доказ о испуње-
ности ових услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; ове-
рену фотокопију лиценце за рад у струци или ове-
рену фотокопију решења о упису у именик лекарске 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити 
разматране. Пријаве које пристигну по истеку овог 
рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама путем поште на адресу: Специјал-
на болница за плућне болести „Озрен” Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за доктора медицине “ или лично у 
просторијама болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
18230 Сокобања, Митрополита Михаила 23

тел. 018/830-118

Дипломирани правник
на одређено време до две године, у Служби 
за опште, правне, економско-финансијске, 

техничке и друге послове

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радог 
односа предвиђених одредбама Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове из Правилни-
ка о организацији и систематизацији радних места: 
високо образовање, правни факултет, VII/1 степен 
стручне спреме; на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10 септембра 2005 године; 
радно искуство најмање годину дана у струци, знање 
рада на рачунару. Као доказе о испуњености услова 
кандидати су дужни да доставе следећа документа: 
оверена фотокопија дипломе о завршеној школи; 
оверена фотокопија уверења о држављанству не 
старије од 6месеци; оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; уверење суда да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци;уверење 
полицијске управе да кандидат није осуђиван не ста-
рије од 6 месеци; CV - кратка биографија са адресом.

Доктор медицине
на одређено време до две године, за рад у 
Служби за здравствену заштиту одраслих, 

са кућним лечењем и здравственим 
амбулантама, са одсеком за ХМП и 

санитетски превоз

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радог 
односа предвиђених одредбама Закона о раду, кан-
дидати треба да испуњавају и услове из Правилни-
ка о организацији и систематизацији радних места: 
високо образовање VII/1 степен стручне спреме; 
медицински факултет на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образо-

вање, од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; положен стручни испит, 
лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине, знање рада на рачунару. Као 
доказе о испуњености услова кандидати су дужни 
да доставе следеће: оверена фотокопија дипломе 
о завршеној школи; оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту; оверена фотоко-
пија лиценце; уверења о држављанству не старије 
од 6месеци; оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; уверење суда да се не води кривич-
ни поступак, не старије од 6 месеци; уверење поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван, не старије 
од 6 месеци; CV- кратка биографија са адресом.

ОСТАЛО: 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. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће бити узете у разматрање. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација, 
које могу бити важне за доношење одлуке о пријему. 
Коначну одлуку доноси директор. Кандидатима који 
не буду изабрани не враћа се конкурсна документа-
ција, а исту могу преузети у просторијама управе. 
Изабрани кандидати дужни су да доставе лекарско 
уверење о здравственој способности за послове које 
ће обављати и фотокопију личне карте. Потребна 
документа доставити лично у коверти или поштом 
на адресу: Дом здравља Сокобања, Митрополита 
Михаила 23, 18230 Сокобања, са назнаком „Пријава 
на оглас”.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ“

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

Доктор медицине
уз пробни рад 

Опис послова: организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора ризи-
ка за настанак болести, односно, на спровођењу 
скрининг програма у складу с посебним програми-
ма донетим у складу са прописима и планом рада 
службе, врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, упућује 
пацијента у одговарајућу здравствену установу пре-
ма медицинским индикацијама, односно код лека-
ра специјалисте и усклађује мишљења и предлоге 
за наставак лечења пацијента, прописује лекове и 
медицинска средства, спроводи здравствену зашти-
ту из области менталног здравља у смислу превен-
ције у оквиру прописаног скрининга, ране дијагно-
стике поремећаја, упућивања на специјалистичко 
консултативни преглед, прописивање препоруче-
не терапије и упућивање на виши ниво здравстве-
не заштите. У поступку остваривања здравствене 
заштите изабрани лекар упућује пацијента на секун-
дарни и терцијарни ниво, на основу мишљења док-
тора медицине специјалисте одговарајуће гране 
медицине упућује пацијента на терцијарни ниво, 
води потпуну медицинску документацију о здрав-
ственом стању пацијента, фактурише здравствене 
услуге које пружа , даје оцену радне способности и 
упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради у 
комисијама и на посебним програмима, издаје струч-
но мишљење, лекарско уверење, на лични захтев и 
на службени захтев код одређених случајева боле-
сти и повреда, у стручном раду је самосталан и одго-
воран за координаторни рад у својој јединици, прати 
и предлаже измене у процедуралном раду у оквиру 
акредитацијских стандарда, обавља и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је одгово-
ран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит, VII/1 степен стручне спреме, лицен-
ца или Решење о упису у Комору, познавање рада 
на рачунару (основни пакет MS Office и Wиндоwс 
окружење). Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеној школи, фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту, фотокопију 
лиценце или фотокопију решења о упису у Комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима. 

Стоматолошка сестра
уз пробни рад 

Опис послова: непосредно асистира доктору за вре-
ме рада, стара се и одговорна је за уредност радног 
места, одговорна је за потрошњу и залихе лекова 
и санитетског материјала, стерилизацију инструме-
ната, материјала, дезинфекцију и хигијену, помаже 
доктору код систематских прегледа, одлази у шко-
ле и заказује исте, учествује у организацији и спро-
вођењу здравствено-васпитног рада са доктором, 
одговорна је за уредно вођење медицинске доку-
ментације, учествује у тимском раду са стоматоло-
гом, задужена је за све инструменте у ординацији о 
којима води рачуна заједно са доктором, врши тре-
бовање потребног материјала и лекова, има обез-
беђену антишок терапију, стара се о благовременој 
замени мантила и осталог веша, врши први контакт 
са пацијентима, врши медицинску тријажу по реду 
хитности, отвара нове зубне картоне, свакодневно 
врши дневне евиденције и фактурисање стомато-
лошких здравствених услуга, учествује у припреми 
извештаја о раду, одговорна је за правилно одла-
гање отпада, сарађује са одговорним зубним техни-
чарем и осталим зубним техничарима, ради и остале 
послове из домена своје струке по налогу непосред-
ног руководиоца, за свој посао одговорна је одговор-
ној медицинској сестри, непосредном руководиоцу и 
начелнику службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, сто-
матолошки смер, положен стручни испит, IV сте-
пен стручне спреме, лиценца или Решење о упису 
у Комору, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење). Уз молбу при-
ложити: биографију, фотокопију дипломе о заврше-
ној школи, фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, фотокопију лиценце или фотокопију 
решења о упису у Комору и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима. 

Медицинска сестра - техничар
уз пробни рад 

Опис послова: води потребну евиденцију о осигу-
раницима, здравственом стању корисника и попу-
лације, учествује у превентивним прегледима, 
скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши 
примарну обраду ране/завој и по потреби компре-
сивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој 
и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобули-
на и других лекова, инцизија, транспортну имобили-
зацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање 
у стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на 
терену, као и ињекције у сужби и стану болесника, 
прати болесника до болнице, по налогу лекара, врши 
требовање и набавку ампулираних лекова и инстру-
мената. Контролише рок трајања лекова и санитет-
ског материјала и контролише хладни ланац лекова, 
ради са компјутерима и видео терминалима, обавља 
послове на пријему пацијената, наплата партици-
пације у складу са прописима и слично, одговорна 
је за правилно вођење медицинске документације, 
фактурише здравствене услуге које пружа, учествује 
у изради извештаја, учествује у спровођењу пла-
на здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши 
заказивање пацијената лично и телефоном, врши 
стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију 
радног простора у интервенцијама, превијалишту и 

Медицина



   |  Број 802 | 07.11.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

ординацији, разврстава медицински отпад, обеле-
жава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис 
рана, ради и остале послове из свог делокруга по 
налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одго-
ворној медицинској сестри, непосредном руководио-
цу и начелнику службе.

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
општи смер, положен стручни испит, IV степен стру-
чне спреме, лиценца или Решење о упису у Комо-
ру, познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење). Уз молбу приложити: 
биографију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или фотокопију решења о упи-
су у Комору и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. 

Телефониста
уз пробни рад 

Опис послова: обавља послове на телефонској цен-
трали, даје обавештења пацијентима, даје телефон-
ска обавештења грађанима о раду служби, прима 
пошту и исту доставља писарници, ради и друге 
послове из домена своје струке по налогу начелника 
Техничке службе коме је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршена средња школа, III или IV степен 
стручне спреме. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи и фотоко-
пију држављанства. Доставити неоверене фотоко-
пије, које се не враћају кандидатима. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном дос-
тавом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивко-
вић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба бр.12. Оба-
везно назначити за које радно место се конкурише. 
Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - 
IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
дана 10.10.2018. године поништава се у делу: 
једна медицинска сестра - техничар, на неодређено 
време уз пробни рад за пуно радно време.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

“Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
дана 10.10.2018. године поништава се у делу: 
један телефониста, на неодређено време уз пробни 
рад за пуно радно време.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине, специјалиста 
офталмологије

са пробним радом од 2 месеца, у 
Специјалистичко-консултативној служби, 

Одсек за офталмологију

УСЛОВИ: кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопија дипломе о завршеном медицин-
ском факултету, фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопија уверења о положеном 

специјалиситчком испиту из офталмологије, фотоко-
пија решења о упису у лекарску комору или фотоко-
пије дозволе за рад-лиценце, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 
6 месеци, уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак, ( уверење издаје суд) 
не старије од 6 месеци, кратка биографија са адре-
сом и контакт телефоном. Рок за подношење пону-
да је 8 (осам) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаворемене пријаве се 
неће разматрати. Кандидати који испуњавају усло-
ве огласа, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информације и провере стручног 
знања који су важни за доношење одлуке о прије-
му. Кандидат који буде изабран, пре закључивања 
уговора, дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима. Одлука 
о избору ће бити објављена на огласној табли поред 
писарнице у приземљу Дома здравља Раковица, 
Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве слати поштом 
на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, 
Краљице Јелене 22, са назнаком „За оглас” или лич-
но доставити у писарницу Дома здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-256

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, на 

одређено време због повећаног обима посла

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме: медицинска сес-
тра - техничар општег смера са положеним струч-
ним испитом; лиценца; возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати су у обавези да уз пријаву доставе: 
оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној средњој медицинској школи; оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; 
оверен препис или фотокопију лиценце; оверену 
фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писану 
изјаву да је кандидат активан возач; биографију са 
адресом и контакт телефоном. Изабрани кандидат 
је у обавези да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. Прија-
ве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу, са назнаком: „Пријава на оглас број 15/2018”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

Чистач за рад у Служби за техничке и 
друге послове

на одређено време због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су у оба-
вези да уз пријаву доставе: оверен препис/фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми; изјаву 
о здравственој способности за рад на траженим 
пословима; биографију са адресом и контакт теле-
фоном. Изабрани кандидат биће у обавези да при-
ликом заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности. Пријаве доставити лично 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком: 
“Пријава на оглас број 14/2018”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

тел. 018/804-215

Доктор медицине
на одређено време ради замене запослене на 

породиљском боловању

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: доктор медици-
не са положенм стручним испитом. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: оверен препис/фото-

копију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту; оверен препис/фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту; уверење Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци, након положеног 
стручног испита, на пословима пружања здравстве-
не заштите (фотокопија радне књижице или потвр-
да 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.

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 12 месеци

УСЛОВИ: стечено високо образовање на: 1) инте-
грисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године; или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који уређује 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
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 података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Пријаве слати лично или путем 
поште на горе наведену адресу, са назнаком: „Прија-
ва на конкурс”. 

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
за потребе Службе за анестезију са 

реаниматологијом, на одређено време до 
шест месеци ради обезбеђења услова у 

погледу кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до про-
мене презимена). Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за посло-
ве ________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Службе хирургије, Одсек дечије 

хирургије, на одређено време до шест 
месеци, ради обезбеђења услова у погледу 
кадра за обављање здравствене делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити сле-
дећа документа: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне 
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књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелићева 
62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем у радни однос за послове ________ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Лекар специјалиста 
оториноларингологије

за потребе Клинике за 
оториноларингологију, на одређено време 

од 12 месеци и са пробним радом од 3 
месеца

Доктор медицине
за потребе Клинике за 

оториноларингологију, на одређено време 
од 12 месеци и са пробним радом од 3 

месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Клиничком центру Крагује-
вац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
напред наведене послове је: радно искуство годину 
дана у наведеној служби здравствене установе на 
терцијарном нивоу здравствене заштите. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одгова-
рајућег профила; уверење о положеном стручном 
испиту за радно место доктор медицине; диплома о 
положеном специјалистичком испиту за радно место 
лекара специјалисте - лекар специјалиста оторино-
ларингологије; уверење о држављанству РС; извод 
из матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију са адресом, контакт телефоном, 
мејл адресом. Кандидати који имају радно искуство 
(укључујући стручно оспособљавање и усаврша-
вање) треба да доставе доказ/потврду о радном/
волонтерском стажу у струци. Кандидати су у обаве-
зи да на пријави наведу за која радна места конку-
ришу (било да конкуришу на једно радно место или 
на више радних места). Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице); дозволу 
за рад - лиценцу издату од надлежне коморе (ако 
је кандидат из радног односа) или решење о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови“ Националне 
службе за запошљавање. Рок за подношење прија-
ва је осам (8) дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запо-
шљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагује-

вац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Контакт телефон: 034/505-273. Пријаве се подно-
се лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 
30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се 
радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар, гинеколошко-
акушерски смер

средња стручна спрема, на одређено време 
од 12 месеци и са пробним радом од 3 

месеца
4 извршиоца

Високи струковни медицински 
техничар, гинеколошко-акушерски смер

на одређено време од 12 месеци и са 
пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар - лабораторијски 
смер

средња стручна спрема, на одређено време 
од 12 месеци и са пробним радом од 3 

месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“ 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Посебан услов за заснивање радног односа за посло-
ве је: радно искуство у стационарној здравственој 
заштити у трајању од најмање 1 (једне) године за 
радно место- медицински техничар лабораторијски 
смер (средња стручна спрема). Уз пријаву се подносе 
у оригиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег про-
фила; сведочанства за сваки разред средње школе 
за медицинске техничаре/сестре са средњом школс-
ком спремом; уверење о положеном стручном испи-
ту; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); кратка биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који имају радно искуство након положе-
ног стручног испита на пословима пружања здравс-
твене заштите (укључујући стручно оспособљавање 
и усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о 
радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна мес-
та конкуришу (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це); дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлеж-
на комора (ако је кандидат у радном односу) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у рад-
ном односу). Уколико изабрани кандидат не достави 
горенаведене документе у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Клинички центар Кра-

гујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства 
здравља Републике Србије, путем сајта Клиничког 
центра Крагујевац и у публикацији „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра 
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне доку-
ментације. Телефон за контакт: 034/505-273. Прија-
ве се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Клиничког центра Крагујевац или путем 
поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место... (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра/техничар
у интензивној нези нивоа 2, за рад у 

Одељењу за хируршку интензивну негу 
у Служби за хирургију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог на 

неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: виша медицинска школа смер виша меди-
цинска сестра - техничар или хируршког смера, 
висока медицинска школа струковних студија, или 
завршен медицински факултет, основне струковне 
студије првог степена на студијском програму 
струковна медицинска сестра техничар или хирурш-
ког смера VI/1 или VI/2 степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

2. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад у Служби за пнеумофтизиологију 
Опште болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене привремено одсутне 

запослене, до истека одсуства са рада ради 
посебне неге детета

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

3. Гинеколошко- акушерска сестра - 
бабица у породилишту

за рад у Одељењу акушерства у Служби 
за гинекологију и акушерство са 

неонатологијом Опште болнице Крушевац, 
на одређено време ради замене привремено 

одсутне запослене, до истека одсуства са 
рада ради посебне неге детета

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

4. Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 3 месеца 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа физиотерапе-
утског смера, IV степен, стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.
ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе за рад-
на места - послове 1. до 4.: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уколико 
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је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа.

5. Референт за санитарну контролу/
заштиту животне средине

за рад у Кабинету за третман медицинског 
отпада у Служби за помоћне и друге послове 

Опште болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: машинско- електротехничка школа, III или 
IV степен стручне спреме.

6. Домар/мајстор одржавања
за рад у Одељењу за техничке и 

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

болнице Крушевац, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, машинско-електро-
техничка школа, III степен стручне спреме, смер 
металостругар, металобрусач, алатничар, машинб-
равар, водоинсталатер. 

ОСТАЛО: За радна места - послове 5. до 6: молба 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверена фотокопија дипломе, фотокопија лич-
не карте или очитани подаци са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопија извода из матичне 
књиге венчаних (уколико су дипломе или уверења 
издати на девојачко презиме).

7. Возач возила Б категорије
за рад у Одељењу за послове безбедности, 
одбране и ванредних ситуација, заштите на 
раду, ППЗ, обезбеђење објеката и простора, 

телефонске централе и унутрашњег 
транспорта у Служби за помоћне и друге 

послове Опште болнице Крушевац, на 
одређено време ради замене привремено 

одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима сте-
чено до дана ступања на снагу ове уредбе, возачка 
дозвола Б категорије.

8. Сервирка
за рад у Одсеку за припрему хране у Служби 
за помоћне и друге послове Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 3 месеца 

због повећаног обима посла
2 извршиоца

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

ОСТАЛО: За радна места-послове 7. до 8: молба 
за пријем и биографија, са адресом, контакт теле-
фоном, оверена фотокопија дипломе или овере-
на фотокопија сведочанства о завршеној основној 
школи са потврдом о радном искуству на наведеним 
пословима, фотокопија личне карте или очитани 
подаци са личне карте (уколико је чипована), фото-
копија извода из матичне књиге венчаних (уколико 
су дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме).

9. Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 
услуге, за рад у Заједничким медицинским 
пословима Опште болнице Крушевац, на 

одређено време на 3 месеца због повећаног 
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. За радно место 
9: молба за пријем и биографија, са адресом, кон-
такт телефоном, оверена фотокопија сведочанства о 
завршеној основној школи, фотокопија личне карте 

или очитани подаци са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопија извода из матичне књиге венча-
них (уколико су сведочанства или уверења издата на 
девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента 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 ред-
ним бројем радног места за које се конкурише, а на 
наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине
за рад у Служби за ортопедију и 

трауматологију Опште болнице Крушевац, на 
одређено време на 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен, струч-
ни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани 
кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или очи-
тане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уко-
лико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме), оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа. 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. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена доку-
мента 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“ и називом и редним 
бројем радног места за које се конкурише, а на наве-
дену адресу.

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.

Бравар - варилац
место рада: Београд, Краљево, Горњи 

Милановац (градилишта), на одређено 
време

3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар - варилац, III степен стручне спре-
ме; радно искуство: 24 месеца.

Помоћни грађевински радник
на одређено време

3 извршиоца

УСЛОВИ: Место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву и на Руднику (Горњи Милано-
вац). Послодавац има у плану отварање нових гра-
дилишта и у другим градовима у Републици Србији. 
Образовање:  завршена основна школа. Радно иску-
ство: небитно. Услови рада: теренски рад, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, пробни рад – 1 
месец. Заинтересовани кандидати могу да се обра-
те послодавцу на назначени број телефона и мејл 
адресу послодавца

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Пробни рад 
1 месец.

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

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 иску-
ство у раду са електроинсталацијама - минимум 12 
месеци.

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

Медицина / Индустрија и грађевинарство

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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„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 
грађевине; потребно искуство у вођењу градилишта 
и грађевинских књига; познавање рада на рачунару 
- Excel, Word; возачка дозвола Б категорије; поседо-
вање једне од лиценци 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 у глетовању, кречењу и осталим молер-
ско-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 гради-
лишту.

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 
конкурса: 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 
пословима; 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 
пословима; 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 
пословима; 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 
пословима; 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 
пословима; 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; неквали-
фикован радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: радно искуство 12 месеци на наведеним 
пословима; 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 
пословима; 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; неквали-
фикован радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време од 12 

месеци
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: обезбеђена исхрана и смештај. Радна мес-
та са повећаним ризиком. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати 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 
искуство: пожељно (није обавезно).

ОСТАЛО: обезбеђен смештај - за запослене са пре-
бивалиштем ван територије Београда се обезбеђује 
смештај у смештајном комплексу у Батајници, у тро-
креветним собама са купатилом (трошкове сносе 
запослени и послодавац по 1/2, односно запосле-
ни би плаћао око 5.000 РСД месечно); обезбеђе-
на исхрана и превоз; рад у сменама; дужина рад-
ног времена 8 сати дневно (прековремени рад је у 
складу са законским одредбама). Запосленима се 
редовно исплаћују зараде, сви порези и доприноси. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
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 иску-
ство. Обезбеђен смештај, исхрана и превоз, дужина 
радног времена 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, монти-
рање и демонтирање оплате. 

УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно иску-
ство у траженом послу минимум 6 месеци (радно 
искуство утиче на висину месечне зараде). Обез-
беђен 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 
арматуре и остали армирачки послови.

Индустрија и грађевинарство

www.nsz.gov.rs
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УСЛОВИ: без обзира на образовање, потребно иску-
ство у траженом послу минимум 6 месеци (радно 
искуство утиче на висину месечне зараде). Обез-
беђен смештај, исхрана и превоз, дужина радног 
времена 8 сати дневно, теренски рад. 

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

„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 прив-

ремени 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), обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
мејлом или да контактирају послодавца путем теле-
фона. Лице за контакт: Меланија Вукмиров.

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 терито-
рији Републике Србије

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

Електромонтер
5 извршилаца

УСЛОВИ: електромонтер, III, V степен стручне спре-
ме; радно 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 иску-
ство 2 године.

Керамичар
10 извршилаца

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

Електрозаваривач
10 извршилаца

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

Зидар
10 извршилаца

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

Лимар
5 извршилаца

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

Армирач
5 извршилаца

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

ОСТАЛО: теренски рад, радно место са повећаним 
ризиком, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
обезбеђен превоз. Напомена: услов за рад је пози-
тивна процена безбедносних услова за рад кан-
дидата, коју врше надлежни органи спровођењем 
поступка безбедносне провере уз сагласност лица. 
Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да 
се јаве на горенаведене телефоне особи за контакт 
(Тијана Апостоловић) или путем имејл-адресе доста-
вити радну биографију.

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 
грађевински 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 конкур-
са: 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 
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног 
искуства у привреди. 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 попу-
не. Кандидати могу своје пријаве 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 
машинство, 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 спре-
ме; радно 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.

„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/добавља-
чима; врши разјашњавање/усаглашавање захтева 
купца по радним налозима; евидентира радне нало-
ге и врши обраду стања радних налога; проверава 
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и усаглашава комплетност радних налога са мага-
ционерима; шаље извештај о комплетности радних 
налога купцу; прави планове производње по радним 
јединицама и кооперантима; ради и доставља тех-
ничко/технолошку документацију за процес произ-
водње; прати производњу и води рачуна о реализа-
цији плана; води евиденцију свих неусаглашености 
добијених од стране купаца (рекламације, примедбе, 
сугестије); прави извештај о неусаглашености тка-
нине, репроматеријала и слично, шаље рекламације 
добављачима и учествује у решавању рекламација 
од стране купаца; врши набавку канцеларијског и 
другог потрошног материјала; евидентира и плаћа 
доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате зара-
да, накнада и осталих личних примања; прави ста-
тистичке извештаје; води рачуна о безбедности 
и здрављу на раду при обављању послова; води 
рачуна о заштити животне средине; примењује и 
води рачуна о примени докумената, QМС, система 
управљања квалитетом; обавља и друге послове по 
налогу и упутствима непосредног руководиоца.

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

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

е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Шеф смене
2 извршиоца

Опис посла: израда извештаја и праћење извр-
шења дневних, недељних и месечних планова про-
изводње; обезбеђивање, расподела и надгледање 
рада у смени; подршка у процесу планирања и кон-
троле производње; одржавање дисциплине радни-
ка.

УСЛОВИ: минимум IV степен машинске струке; радно 
искуство минимум 3 године; искуство у руковођењу 
групом од минимум 5 радника; знање енглеског 
језика - почетни ниво, познавање рада на рачуна-
ру; пробни рад 1 месец, рад у сменама. Трајање 
конкурса: до попуне. Пријаве за запослење слати 
мејлом или се јавити на контакт телефон послодав-
ца: 022/2150-358 (од 8 до 16 часова), Небојша Неш-
ковић.

Шеф производње

Опис посла: састављање плана производње, орга-
низовање посла и издавање радних задатака, коор-
динација рада између комерцијале и производње, 
контрола и праћење процеса производње.

УСЛОВИ: VII степен машинске струке; радно иску-
ство  минимум 3 године на истој или сличној пози-
цији; искуство у руковођењу групом од минимум 10 
радника; знање енглеског језика - почетни ниво, 
познавање рада на рачунару. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Особа за контакт: 
Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 часо-
ва).

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних 
активности у производњи; припрема заваривачке 
документације за производњу; планирање актив-
ности заваривања и контрола заваривања; провера 
важности атеста и атестирање заваривача; спро-
вођење сертификације поступака заваривања и рад-
них проба.

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински 
инжењер; радно искуство минимум 3 године; позна-
вање стручних норми; знање енглеског језика - виши 
ниво, рад на рачунару - MS Office, AutoCAD, Inventor 
- виши ниво, норме заваривања DIN EN 15085-2, EN 
ISO 3834-2, положен IWE/EWE сертификат, положен 
стручни испит. Пробни рад 1 месец. Трајање конкур-
са: до попуне. Лице за контакт: Небојша Нешковић, 
022/2150-358 (од 8 до 16 часова).

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински тех-
ничар (за компјутерско конструисање); радно иску-
ство: минимум 2 године; познавање енглеског језика 
(писање, читање, комуникација); пожељно знање 
немачког језика. Обезбеђен смештај. Трајање кон-
курса: до попуне. Пријаве слати имејлом или се јави-
ти на телефон послодавца 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 
искуство: небитно, услови рада: обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. За извршио-
це који не поседују потребна знања послодавац ће 
организовати бесплатну обуку. Заинтересовани кан-
дидати могу да се обрате послодавцу 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 стру-
чне спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На 
наведену позицију могу конкурисати и кандидати са 
II и III степеном стручне спреме, са завршеном обу-
ком за резаче, без обзира на образовни профил. За 
извршиоце који не поседују наведена знања, посло-
давац ће организовати бесплатну обуку. Заинтере-
совани кандидати могу да се обрате послодавцу на 
наведени број телефона, мејлом или лично (понети 
радну 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, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. Заинтересовани 
кандидати могу да се обрате послодавцу на наведе-
ни 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 спре-
ме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену 
позицију могу конкурисати и кандидати II и III сте-
пена стручне спреме, са завршеном обуком за елек-
трозаваривача, без обзира на образовни профил. За 

извршиоце који не поседују наведена знања, посло-
давац ће организовати бесплатну обуку. Трајање 
конкурса: до попуне.

„ФИОРАНО“ ДОО
25000 Сомбор, Стапарски пут бб

тел. 025/467-500
e-mail: dusica.zivanovic@fiorano.rs

Планер производње
на одређено време

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме; дипломи-
рани економиста за општу економију, банкарство 
и финансије; дипломирани машински инжењер/
мастер инжењер машинства; возачка дозвола Б 
категорије; основна информатичка обука (Windows, 
Excel, Explorer, Outlook); енглески језик - виши или 
конверзацијски ниво. Пријава се подноси мејлом, до 
20.11.2018.

„МОНТАВАР МЕТАЛНА ЛОЛА“ ДОО 
БЕОГРАД

Београд - Железник, Југословенска 2

Бравар
на одређено време, место рада: Београд - 

Железник
12 извршилаца

УСЛОВИ: III степен, радно искуство 12 месеци. 
Трајање конкурса: до попуне. Рад у производњи 
металних конструкција и металних цеви.

Машински техничар - контролор 
квалитета

на одређено време, место рада: Београд - 
Железник

14 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен, радно искуство 12 месеци. 
Трајање конкурса: до попуне. Опис посла: контрола 
сечива, заваривања, монтаже и машинске обраде.

Металофарбари
на одређено време, место рада: Београд - 

Железник
14 извршилаца

УСЛОВИ: II и III степен, радно искуство 3 месеца. 
Трајање конкурса: до попуне. Додатне напомене: 
фарбање металних конструкција и цеви за цевовод.

Монтер цевовода
на одређено време, место рада: Београд - 

Железник
14 извршилаца

УСЛОВИ: II, III и V степен, радно искуство 12 месе-
ци. Трајање конкурса: до попуне. Додатне напоме-
не: спајање црних цеви (изометрика) у одређеној 
геометрији.

Пескарење металних конструкција и 
цеви за цевовод

на одређено време, место рада: Београд - 
Железник

14 извршилаца

УСЛОВИ: II степен, радно искуство 12 месеци. 
Трајање конкурса: до попуне. Додатне напомене: 
пескарење металних конструкција и цеви за цево-
вод.

Заваривач
на одређено време, место рада: Београд - 

Железник
20 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV и V степен, радно искуство 12 месе-
ци. Трајање конкурса: до попуне. Додатне напоме-

Индустрија и грађевинарство
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не: рад на заваривању и спајању црних цеви (изо-
метрика).

ОСТАЛО: Сви заинтересовани кандидати могу 
директно контактирати послодавца на број телефо-
на: 060/2542-032, контакт особа Марко Буквић или 
слати пријаве на мејл-адресу: office@montavar.rs.

„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, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина рад-
ног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: 
до попуне. Разговор са послодавцем организован 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адреси: 
29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати 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 
(Шпанија, Португалија).

УСЛОВИ: без обзира на образовање, пожељно иску-
ство у траженом занимању, возачка дозвола Ц и Е 
категорије. Трајање конкурса: до попуне радног мес-
та. 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 
међународном саобраћају; поседовање возачке доз-
воле Е категорије. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве послодавцу путем теле-
фона, особа за контакт: Владета Радосављевић или 
доставити радне биографије путем имејла.

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

тел. 024/555-500, 069/1870-900
e-mail: office@autokucaalfa.com

Возач шлеп службе
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, возачка дозво-
ла Б, Ц, Е категорије. Рад на одређено време. Рад-
но искуство 12 месеци. Заинтересовани кандида-
ти своје биографије могу слати на горе наведену 
имејл-адресу. Информације на наведене контакт 
телефоне. Оглас важи до 30.11.2018.

БЕОГРА Д

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Асистент за ужу научну област 
Фармацеутска физиологија
на одређено време од 3 године 

УСЛОВИ: лице које је студент докторских академских 
студија које је сваки од претходних степена студија 
завршило са просечном оценом најмање 8, односно 
магистар наука коме је прихваћена тема докторске 
дисертације и које показује смисао за наставни рад. 
Завршен фармацеутски или медицински факултет. 
Кандидати уз пријаву на конкурс треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима сту-
дијама (оверена фотокопија), биографију, уверење 
о похађању докторских академских студија, доказ 
да је прихваћена тема докторске дисертације (уко-
лико је магистар наука), извод из матичне књиге 
рођених (фотокопија) и уверење о држављанству 
(фотокопија). Услови за избор у звање су прописани 
Законом о високом образовању, Статутом Универзи-
тета у Београду и Статутом Фармацеутског факул-
тета. Пријаве кандидата са прилозима се подносе у 
писаној форми, Архиви Факултета лично или путем 
поште, Војводе Степе 450, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Саобраћај и везе / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи

 Саобраћај и везе

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

Београд - Звездара, Милана Ракића 41
тел. 011/3086-971

Наставник техничког и информатичког 
образовања

на одређено време до повратка стално 
запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати достављају: дипло-
му о завршеним мастер студијама, уверење о 
држављанству, пријавни формулар. Конкурс је 
отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве дос-
тављати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ

ОДРАСЛИХ ,,ЂУРО САЛАЈ”
11000 Београд, Немањина 28

тел. 011/2659-290

Оглас објављен 17.10.2018. године у публи-
кацији ,,Послови”, за радно место: андрагошки 
асистент, на одређено време до 31.08.2019. године, 
поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА

11080 Земун, Цара Душана 262

Конкурс објављен 26.09.2018. у публикацији 
„Послови“ за избор и именовање директора 
Саобраћајно-техничке школе, поништава се 
у целости.

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА БЕОГРАД

11000 Београд, Булевар војводе Мишића 37
тел. 011/369-0423

e-mail: info@vbs.edu.rs

Наставник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и VIII 
степен стручне спреме - доктор наука, из науч-
не области која покрива напред наведену научну 
област; педагошко искуство у високошколској наста-
ви потврђено од стране високошколске установе 
изборним звањем и да испуњавају услов за избор у 
наставничка звања утврђеним члановима 74. и 75. 
Закона о високом образовању и условима прописа-
ним од стране Националног савета за високо обра-
зовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс кандидати дос-
тављају: CV - радну биографију, фотокопију или 
очитану личну карту, списак стручних и научних 
радова, оверене фотокопије диплома (основних, 
магистарских-мастер и докторских студија), уверење 
о избору у сарадничко или наставничко звање. За 
кандидате који нису запослени на високошколским 
установама потребна су: уверење од МУП-а да се 
не води кривични поступак и од надлежног суда да 
нису кривично осуђивана. Предност имају кандидати 
који испуњавају услове за избор у звања доцент - 
редовни професор и имају рефернце за реализацију 
наставних предмета у области бродарства: Бродске 
погонске машине и уређаји, Одржавање и безбедост 
брода, Бродски мотори, Бродски системи и уређаји 
и Технички надзор и класификација бродова. Сви 
наставници реализују предавања, вежбе и друге 
облике наставе из својих наставних предмета. Све 
пријаве са пратећом документацијом достављају 
се на адресу: Висока бродарска школа, Београд, 
Булевар војводе Мишића 37. Конкурс је отворен 10 
календарских дана од дана објављивања. За додат-

не информације контактирати на телефон: проф. 
др Мирослав Павловић, 063/8980-016 или проф. др 
Вукашин Лале, 064/9567-129.

САОБРАЋАЈНО -ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
11080 Земун, Цара Душана 262

Директор 
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора може да обавља: 1) 
лице које испуњава услове прописане чл. 122. чл. 
139. и чл. 140. став 1. и 2. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/17 и 27/18) лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степена ( 
мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) студије 
другог степена из научне, осносно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. 2) лице које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правоснажном 
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, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за примање или давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја, против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) лице које има држављанство РС; 5) лице 
које зна српски језик и језик на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад, доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе 
следећу документацију: биографске податке, план 
рада, оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, стручном испиту 
за наставника односно стручног сарадника, потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, доказ о неосуђиваности 
за кривична дела утврђена чл 139. став 1. тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и о непостојању дискриминаторног понашања (уве-
рење из казнене евиденције МУП-а, не старије од 6 
месеци); доказ да против кандидата није покренут 
кривични поступак за кривична дела из чл.139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања (потврда/уверење из надлежног суда, 
не старије од 6 месеци да није покренута истрага 
или подигнута оптужница која је стала на правну 
снагу); доказ да кандидат није правоснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(потврда/уверење привредног суда, не старије од 
6 месеци); оригинал или оверену фотокопију дока-
за да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење (може бити и старије од шест нмесеци а 
кандидат који буде изабран ће накнадно пре закљу-
чења уговора, доставити ново лекарско уверење); 
доказ о држављанству РС (не сме бити старије од 
6 месеци); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 

(уколико се на конкурс пријављује лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе -уко-
лико га поседује). Кандидат може поднети и остала 
документа која могу послужити приликом доношења 
одлуке о избору. Директор се бира на период од 
четири године. Пријаве се достављају поштом на 
горе наведену адресу, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријавни формулар попу-
нити на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја http://www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc. одштампати и заједно са 
осталом потребном документацијом доставити на 
адресу школе са назнаком „Конкурс за директора“ 
искључиво препорученом поштом. За све додат-
не информације можете се обратити секретаријату 
школе на телефон 011/2615-224.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2184-330

Ванредни професор за ужу научну 
област Аналитичка хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области за коју се кандидат бира и други 
услови на основу Закона о високом образовању, 
Статута Хемијског факултета и осталих општих ака-
та Хемијског факултета и Универзитета у Београду. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњености усло-
ва конкурса (биографија, списак радова, диплома о 
одговарајућој школској спреми, потврда надлежног 
органа да кандидат није осуђиван са правним после-
дицама за кривична дела у смислу Закона о висо-
ком образовању и остало), достављају се на наве-
дену адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПУ ,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а

тел. 065/8409-169

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Документа која је потребно доставити: 
очитана лична карта, копије дипломе и додатка 
дипломи, копија извода из матичне књиге рођених 
и држављанства. Рок за пријаву на конкурс је 7 дана 
од дана објављивања.

ПУ ,,ДЕЧИЈИ ОСМЕХ”
11271 Сурчин, Војвођанска 448а

тел. 065/8409-169

Медицинска сестра - васпитач

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска сес-
тра васпитач. Документа која је потребно доставити: 
кратка биографија, копије дипломе, копија извода 
из матичне књиге рођених и држављанства. Рок за 
пријаву на конкурс је 7 дана од дана објављивања.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ РИБНИКАР“

11000 Београд, Краља Милутина 10

Наставник француског језика
на одређено време до повратка одсутне 

запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
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нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Услови из тачака 1 и 3-5 овог члана 
доказују се прилком пријаве у радни однос одгова-
рајућом исправом овереном од стране јавног бележ-
ника и проверавају се у току рада. Доказ (оверена 
копија) о испуњености услова из. тач. 2. прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Кандидат који 
испуњава услове дужан је да се подвргне провери 
психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима, коју врши надлежна служба за запошља-
вање. Пријаве на оглас доставити поштом или лич-
но, у затвореним ковертама, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа. Уз пријаву доставити: биогра-
фију, диплому као доказ о стручној спреми - мастер 
академско звање, уверење о држављанству, уве-
рење надлежног органа - суда да се против кандида-
та не води истрага нити да је подигнута оптужница. 
Лекарско уверење доставља се при закључењу уго-
вора о раду. Сва документа се достављају у овере-
ним копијама и не смеју бити старија од 6 месеци. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6 

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

научну област Наука о конзервисању и 
врењу

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен, доктор наука из научне области 
за коју се бира.

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

Физика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен, доктор наука из научне области 
за коју се бира.

Сарадник за избор у звање и на радно 
местио асистента за ужу научну област 

Посебно воћарство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање (8) и који показује смисао за настав-
ни рад.

Сарадник за избор у звање и на радно 
местио сарадника у настави за ужу 

научну област Агрохемија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: уписане мастер студије на Пољопривред-
ном факултету, студијски програм Пољопривреда, 
модул Мелиорације земљишта, просечна оцена на 
основним студијама најмање (8).

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа настав-

ника Универзитета у Београду, Правилником о мини-
малним 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 Ста-
тутом Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављаних кандидата. Пријаве на кон-
курс са доказима о испуњености услова конкурса: 
биографија, списак радова, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, потврда надлежног 
органа да кандидат није под истрагом (документа 
у оригиналу или овереном препису и не старија од 
6 месеци), достављају се на горенаведену адресу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране. Конкурс је отворен 15 дана.

ОШ „ГРАБОВАЦ“
11508 Грабовац, Грабовац 179

тел. 011/8760-047
e-mail: osgrabovac@gmail.com

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: За ово радно место може бити изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чланом 139. 
и чланом 140. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике 
Србије” број 88/2017, 27/2018-други закони) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018), тј. поседује одговарајуће виско 
образовање у смислу чл. 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања, за наставника, 
васпитача и стручног сарадника (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије или основне студије у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године, из одго-
варајуће научне, односно стручне области) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018), тачније кандидат мора имати јед-
но од следећих звања: 1) професор математике, 2) 
дипломирани математичар, 3) дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене, 4) дипло-
мирани математичар за рачунарство и информати-
ку, 5) дипломирани математичар- информатичар, 6) 
професор математике и рачунарства, 7) дипломира-
ни математичар за математику економије, 8) профе-
сор информатике-математике, 9) дипломирани мате-
матичар - астроном, 10)дипломирани математичар 
- примењена математика, 11) дипломирани матема-
тичар - математика финансија (са изборним предме-
том Основи геометрије), 12) дипломирани информа-
тичар, 13) мастер математичар, 14) мастер професор 
математике, 15) мастер професор математике и 
физике, 16) мастер професор математике и инфор-
матике, 17) мастер професор физике и математике, 
18) мастер професор информатике и математике, 
19) дипломирани професор математике-мастер, 20) 
дипломирани математичар-мастер, 21) дипломирани 
инжењер математике-мастер (са изборним предме-
том Основи геометрије), 22) дипломирани математи-
чар-професор математике, 23) дипломирани мате-
матичар-теоријска математика, 24) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Осно-
ви геометрије), 25) професор хемије-математике, 
26) професор географије-математике, 27) професор 
физике-математике, 28) професор биологије-мате-
матике, 29) професор математике- теоријско усме-
рење, 30) професор математике- теоријски смер, 
31) дипломирани математичар и информатичар, 32)
дипломирани математичар-механичар, 33) мастер 

професор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Лица која су 
стека академско звање мастер, односно дипломи-
рани-мастер, треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области 
математике или примењене математике (са поло-
женим испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике 
и физике односно математике и информатике. Лице 
треба да поседује психичку, физичку и здрвствену 
способност за рад са децом и ученицима, држављан-
ство Републике Србије, да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да поднесе: уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци), извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рену фотокопију докумената о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, доказ о неосуђи-
ваности за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 
3. Закона о основама система образовања и васпи-
тања (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на тим језицима), кратку биографију и одштампан 
пријавни формулар за пријем у радни однос, досту-
пан на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат је дужан да прибави пре закључења уговора 
о раду. Сва остала документа саставни су део прија-
ве на конкурс. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве на 
конкурс неће се разматрати. Пре доношења одлу-
ке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служ-
ба за запошљавање. Пријаве достављати лично или 
путем поште, на адресу: Основна школа „Грабовац”, 
Грабовац 179, 11508 Грабовац, са назнаком „За кон-
курс“. Све информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе, на број телефона: 011/8760-047 и 
е-mail: osgrabovac@gmail.com, сваким радним даном 
од 8 до 12 часова.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11400 Младеновац, Вука Караџића 75

тел. 011/8230-143

Наставник практичне наставе 
- наставник практичне наставе 

електроструке
на одређено време до повратка запосленог 

са одсуства, а најкасније до 02.09.2019.

УСЛОВИ: инжењер електротехнике, сви смерови 
осим енергетског, струковни инжењер електро-
технике и рачунарства. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана оглашавања. Након истека рока за 
пријављивање по конкурсу, сви кандидати ће бити 
упућени на проверу психофизичких способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Уз пријаву на конкурс кан-
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дидат је дужан да приложи: оверену копију дипло-
ме о прописаној стручној спреми; потврду (извод из 
казнене евиденције) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторско понашање; извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству РС. 
Пријавни формулар попунити на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 
одштампати и заједно са осталом потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Техничка школа, 
Вука Караџића 75, 11400 Младеновац или предати 
лично у секретаријату школе, радним даном од 8 
до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
„БРАЋА СТАМЕНКОВИЋ“

11000 Београд, Митрополита Петра 8
тел. 011/2763-040 

Оглас објављен 31.10.2018. године исправља 
се у делу назива радног места за андрагошког 
асистента са 50% радног времена и треба да 
гласи: андрагошки асистент са 50% радног време-
на, на одређено време до краја школске године, до 
31.08.2019. године.

ОШ “БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 195

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Професор биологије и домаћинства
са 10% радног времена, на радном месту 

наставника биологије и 10% радног времена 
на радном месту наставника домаћинства, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање према Правилнику 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 пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву кандидати тре-
ба да приложе одштампани пријавни формулар који 
попуњавају на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, оригинал или оверену фотокопију 
не старију од 6 месеци дипломе о стеченој стручној 
спреми, оригинал или оверену фотокопију не старију 
од 6 месеци уверења о држављанству, оригинал или 

оверену фотокопију не старију од 6 месеци извода из 
матичне књиге рођених, доказ да лице није осуђива-
но правоснажном пресудом. Конкурс спроводи кон-
курсна комисија коју именује директор школе и која 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кандидата 
у року од 8 дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Пријаве слати на наведену адресу са 
назнаком „За конкурс”.

„ИНВИС“ ДОО 
ВРТИЋ „ВИЛИН ВРТ“

11090 Раковица, Матије Гупца 44
тел. 065/5149-421

e-mail: tijana.dora@gmail.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа.

Васпитач
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме, више 
школе за васпитаче.

ОСТАЛО: Рок важења конкурса је 15 дана.

ПУ „ДЕЧИЈИ ЧАРОБНИ СВЕТ”
11030 Београд - Чукарица, Петра Лековића 24а

тел. 064/1340400
e-mail: kontakt@decijicarobnisvet.rs

Медицинска сестра васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа. Рок важења конкурса је 15 дана.

ПУ “ПЛАВИ ЧУПЕРАК”
11030 Београд - Чукарица, Рајка Ружића 45

тел. 064/2243-837

Медицинска сестра васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, меди-
цинска школа.

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: минимум VI степен стручне спреме, школа 
за васпитаче.

ОСТАЛО: Рок важења конкурса је 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 67

а) Редовни професор за 
Међународноправну ужу научну област, 

предмети Међународно јавно право и 
Људска права

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 74. став 10. и чла-
ном 75. став 5. Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 
112. и 115. Статута Правног факултета Универзитета 
у Београду.

б) Редовни професор за 
Међународноправну ужу научну област, 

предмети Међународно јавно право и 
Дипломатско и конзуларно право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 74. став 10. и чла-
ном 75. став 5. Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 
112. и 115. Статута Правног факултета Универзитета 
у Београду.

в) Редовни професор за Управноправну 
ужу научну област, предмет Управно 

право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 74. став 10. и чла-
ном 75. став 5. Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 
112. и 115. Статута Правног факултета Универзитета 
у Београду

г) Редовни професор за 
Грађанскоправну ужу научну област, 

предмет Облигационо право

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 74. став 10. и чла-
ном 75. став 5. Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 88/1, 27/18 и 73/18) и чланом 
112. и 115. Статута Правног факултета Универзитета 
у Београду

д) Ванредни професор за ужу научну 
област Правна историја, предмет 

Римско приватно право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 74. став 8. и чла-
ном 75. став 4. Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 
112. и 115. Статута Правног факултета Универзитета 
у Београду.

ђ) Доцент за Грађанскоправну ужу 
научну област, предмет Грађанско 
право - општи део и Стварно право

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. 
Остали услови утврђени су чланом 74. став 6. чланом 
и 75. став 4.  Закона о високом образовању („Служ-
бени гласник РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 
112. и 115. Статута Правног факултета Универзитета 
у Београду.

е) Сарадник у настави за Међународно-
приватноправну ужу научну област, 

предмет Међународно приватно право
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: студент мастер академских или специја-
листичких академских студија који је студије првог 
степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8 (осам). Ближи услови утврђени су чланом 83. 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“ број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 117. Статута 
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Правног факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених и уверење о држављанству) подно-
се се Правном факултету Универзитета у Београду, 
Булевар краља Александра 67, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Војводе Степе 305

Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; или на основним студија-
ма у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на студијама у трајању до три године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Додатна знања/испити/
радно искуство: знање рада на рачунару; положен 
одговарајући стручни испит из области рада у складу 
са законом; најмање три године радног искуства. Уз 
пријаву са биографским подацима кандидати треба 
да приложе: фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију дипломе о завршеној одгова-
рајућој школи, фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије- оригинале на увид. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Избор кандидата извршиће се у року од 15 дана 
по истеку рока за подношење пријава. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса доставити 
на адресу: Саобраћајни факултет, Служби за опште 
послове - пријава на конкурс, 11000 Београд, Војво-
де Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Друштвено-економске 

науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен економски факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75. Закона о високом образовању и чла-
ном 118. Статута Машинског факултета.

2) Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Опште машинске 

конструкције
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75. Закона о високом образовању и чла-
ном 118. Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писа-
ној форми: биографију, оверене копије диплома 
стечених у земљи или решења о признавању стра-
них високошколских исправа о одговарајућој струч-
ној спреми, списак радова и сепарате објављених 
радова и потписану Изјаву о изворности (преузети 
са сајта Машинског факултета, линк: http://www.

mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-
zvanje-izvornost-obrazac5.doc ). Биографију и списак 
радова доставити и у електронском запису. Пријаве 
доставити на адресу: Машински факултет, Краљице 
Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Редовни професор за ужу научну област 
Социологија

на одређено време од пет година

Редовни професор за ужу научну област 
Олигофренологија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
уже научне области, да кандидат испуњава услове 
предвиђене чл. 74. Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РСрбије“, бр. 88/2017), као и Статутом 
Факултета за избор у звање редовног професора.

Асистент за ужу научну област 
Теоријски и методски приступи у 

превенцији и третману поремећаја 
понашања

са 50% радног времена
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент доктор-
ских студија који је претходне нивое студија завр-
шио са укупном просечном оценом најмање осам 
(8), као и да испуњава остале услове предвиђене 
чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник Р. 
Србије“ бр. 88/2017) и услове предвиђене Статутом 
Факултета за избор сарадника у звање асистента.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија, библиографија, 
оверене копије диплома, извод из матичне књиге 
рођених, држављанство и потврда надлежног орга-
на да кандидат није под истрагом. Рок за подношење 
пријава је 15 дана. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве на 
конкурс са свим прилозима подносе се на наведену 
адресу Факултета.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ИСКРА“
11000 Београд, Булевар ЈНА 9

тел. 064/9693-404

Психолог

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
психолог; поседовање возачке дозволе Б категорије; 
знање рада на рачунару; стручни испит, лиценца 
пожељно; минимум годину дана радног искуства. 
Заинтересовани кандидати могу да пошаљу пријаву 
на e-mail: info@puiskra.rs или да се јаве на контакт 
телефон: 064/969-34-04. Конкурс остаје отворен до 
01.12.2018. године.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Наставник за ужу област Рачунарске 
науке

Наставник за ужу област Безбедност 
информација

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
за избор у звања дефинисане Законом о високом 
образовању, Статутом Универзитета и Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивању 
радног односа наставника и сарадника на Метропо-
литан универзитету. У складу са чланом 75. Закона 
о високом образовању, радни однос се заснива на 
одређено време за сва звања, осим звања редо-
вног професора. Начин пријаве: Кандидати који 
испуњавају услове конкурисања, потребно је да 
попуне електронску пријаву коју могу да преузму 
на сајту Метрополитан универзитета http://www.
metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-zaposlenje/. 
Попуњену електронску пријаву треба да пошаљу 
на електронску адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs. 
Допунску документацију (копије диплома и радова) 
послати у електронском облику на адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. За додатне информације канди-
дати се могу обратити електронском поштом на 
адресу: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном: 
011/2030-885 (Валентина Катић). Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања.

БОР

ОМШ „РАНКО КРИВИЋ“
19250 Мајданпек, Пролетерска 97

тел. 030/581-435

Наставник виолине
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање, према Правилнику о степену и врсти образо-
вања наставника у основној музичкој школи и Зако-
ну о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс доставити: пријавни формулар који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, диплому о поседовању одго-
варајућег образовања, према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника у основној музичкој 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/2013 и 2/2017) и одредбама Закона о основама 
система образовања и васпитања), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци), доказ о неосуђи-
ваности (уверење из казнене евиденције МУП-а да 
лице нема осуда), као и доказ о познавању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења 

Наука и образовање
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најважнији
будите

испред свих



Бесплатна публикација о запошљавању 3307.11.2018. |  Број 802 |   

уговора о раду. Конкурсна комисија школе доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Решење 
о избору кандидата се оглашава на званичној интер-
нет страници Министарства, када постане коначно. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи сву потребну документацију и достави школи 
лично или на горенаведену адресу. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити путем телефона: 
030/581-435, од секретара школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
19210 Бор, Моше Пијаде 66

тел. 030/2100-092

Директор 
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора предшколске установе може 
да буде изабрано лице које испуњава следеће усло-
ве: има одговарајуће образовање прописано чланом 
140. став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, број 88/17 и 
27/18 - др.закон), за васпитача или стручног сарад-
ника и најмање осам година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања, односно 
лице које је стекло одговарајуће образовање: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске сгудије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије и то:(1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1. тачка 1. подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 3. 
Директор може да буде и лице које испуњава усло-
ве прописане чланом 140. став 3. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, број 88/17 и 27/18 - др.закон), за васпитача и 
најмање десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања, односно лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем; 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечносги и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6. има држављанство Републике Србије; 7. зна срп-
ски језик и језик на којем остварује васпитно-обра-
зовни рад; 8. има положен испит за лиценцу; 9. има 
најмање осам, односно десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања, сходно члану 140. 
став 1. 2. и 3. и члану 122. став 3. и 4. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, број 88/17 и 27/18 - др.закон); 10. има положен 
испит за директора; 11. има доказ о резултату струч-

но-педгошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и прегледом програма рада усганове; доказ да посе-
дује одговарајуће образовање (оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе); доказ о положеном испи-
ту за лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ о знању српског језика - достављају само кан-
дидати који одговарајуће образовање нису стекли 
на српском језику; у том случају кандидат доставља 
писани доказ да је положио српски језик по програ-
му високошколске установе (оригинал или оверену 
фотокопију); потврду о радном стажу; доказ да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
(уверење/потврда из МУП-а, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија); доказ 
да против кандидата није подигнута оптужница за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања - потвр-
да/уверење из надлежног суда (оригинал или ове-
рену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ 
да је држављанин Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију - не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију - не старије од шест месеци); доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима доставља кандидат пре 
закључења уговора о међусобним правима и обаве-
зама (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
обуци и положеном испиту за директора установе 
(оригинал или оверену фотокопију); пријава која не 
садржи доказ о положеној обуци и испиту за дирек-
тора неће се сматрати непотпуном, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за дирек-
тора у законском року; Кандидат који је предходно 
обављао дужност директора предшколске установе 
дужан је да достави доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Кандидат који се пријављује на радно месго 
директора попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља установи. Пријава на конкурс оба-
везно садржи податке о кандидату (име, презиме, 
адреса пребивалишта, контакт телефон). Пријава са 
потребном документацијом подноси се у затвореној 
коверти, са назнаком: “Конкурс за директора предш-
колске установе”. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана његовог објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Документација се може доставити лично 
или поштом на горе наведену адресу. Предшколска 
установа нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Ближа обавештења могу се 
добити од секретара предшколске установе, на број 
телефона: 030/2100-092.

ЧАЧАК

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 
НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

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

Електроника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: докторат наука из уже научне области за 
коју се наставник бира. Поред наведеног услова кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане Зако-
ном о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Крагујевцу, Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 01. 
2017. године - пречишћен текст) и Одлуком о изме-
нама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 
26. 04. 2018. године).

ОСТАЛО: 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 доставити: био-
графију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми као и оверене фотокопије диплома о претход-
но завршеним нивоима студија, списак научних и 
стручних радова као и саме радове, доказ надлеж-
ног 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 Универзитета у Крагујевцу. Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које канди-
дат доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - 
Избори у звања - Документи за заснивање радног 
односа и стицање звања наставника), утврђена је 
обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевант-
на документа која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната прописаних чланом 8 Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу, доставља у 
електронском облику, на начин утврђен наведеним 
Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса доставити на горенаведену адресу. Кон-
курс остаје отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета у Крагујевцу. Непотпуне и неблаговреме-
но достављене пријаве неће се разматрати. Фотоко-
пије поднетих докумената уз пријаву на конкурс се 
не враћају.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТАТОМИР АНЂЕЛИЋ”

32210 Мрчајевци

Наставник разредне наставе
за рад у комбинованом одељењу у 

Вујетинцима, издвојено одељење школе 
у Мрчајевцима, на одређено време ради 
замене одсутне запослене преко 60 дана 

(породиљско одсуство и одсуство ради неге 
детета), а најдуже до 19.08.2020. године

Наставник музичке културе
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана (замена директора у првом мандату), а 
најдуже до 11.09.2022. године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
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Посао се не чека, 
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зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (професор разредне наставе, мастер учитељ, 
дипломирани музички педагог, мастер теоретичар 
музичке уметности педагог и др.); поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима; да је државља- поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима нин Републике Србије; да 
није осуђиван правноснажном 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да поднесу пријав-
ни формулар попуњен и одштампан са интер-
нет странице Министарства просвете, биографске 
податке и следећа документа у оригиналу или ове-
реној фотокопији: диплому о стеченом образовању, 
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
уверење о држављанству, доказ о познавању српс-
ког језика - подноси кандидат који није стекао обра-
зовање на српском језику, а доказ о поседовању пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Пријаве треба послати на адресу: 
Основна школа „Татомир Анђелић“, 32210 Мрчаје-
вци, са назнаком „За конкурс“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 032/800-178.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
Из Приштине у Лапљем Селу

Директор
на период од 4 године

УСЛОВЕ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
то јест високо образовање стечено: 1. на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагош-
ких наука - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
за наставника средње стручне школе, за подручје 
рада: економија, право и администрација, педагога 
или психолога; поседовање дозволе за рад (лицен-
це) наставника, васпитача и стручног сарадника; 
поседовање лиценце за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, али 
ће бити дужан да испит за директора школе положи 
у року од две године, од дана ступања на дужност); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског 

језика и језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; најмање осам година 
рада на пословима образовања и васпитања у уста-
нови за образовање и васпитање, након стеченог 
одговарајућег образовања. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти 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 сте-
ченом образовању; доказ о знању српског језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кан-
дидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику); оверен препис/фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); оверен препис/фотоко-
пију лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографс-
ким подацима; доказе о својим стручним и организа-
ционим способностима. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона: 038/81-627. Пријаве са документацијом 
кандидати могу доставити лично или путем поште 
на адресу школе: Економско-трговинска школа из 
Приштине у Лапљем Селу, 38204 Лапље Село, са 
назнаком „За конкурс”.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Наставник математике 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове из 
члана 139, 140 и 142 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, члана 2 став 1 
тачка 13) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у гимназији и Правилника о организацији и 
систематизацији послова. У радни однос на радно 
место наставника математике може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања; 2. да има психичку, физичку и зравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази о испуњености услова из тачака 

1), 3), 4) и 5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1) доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству, оригинал или оверену фотокопију); 
2) оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; 3) оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (осим 
приправника и других лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита); 
4) доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као ни за кривична дела: насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и доказ да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (оригинал 
или оверену фотокопију); 5) доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи се доставља уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; 6) радну биогра-
фију (осим за лица која први пут заснивају радни 
однос). Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства и 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају послодавцу. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора школе. Кандидати који су иза-
брани 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 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Конкурсна комисија сачињава листу кандида 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолош-
ке процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима и доноси решење о избору кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору у року 
од 8 дана од дана достављања решења. Директор 
одлучује о жалби у року од 8 дана од дана подно-
шења. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе 
непосредно у секретаријату школе или препоруче-
ном поштом на адресу: Прва крагујевачка гимназија, 
34000 Крагујевац, Даничићева 1. Додатне информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе 
и путем телефона: 034/335-506.

ОШ „МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
34231 Драгобраћа 
тел. 034/582-106

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ром-
ског језика, савладан програм обуке за педагош-
ког асистента, држављанство Републике Србије, да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
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тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ се подноси пре закључења уговора о раду); 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да сходно одредба-
ма чл. 154 и 155. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/17) којима је прописано да приликом подношења 
апликација на конкурс за пријем у радни однос у 
установи кандидат попуњава формулар на званич-
ној интернет страници Министарства: www.mpn.gov.
rs и потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља установи; ориги-
нал или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о држављанству; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију уверења о завршеној 
обуци за педагошког асистента; радну биографију; 
извод из казнене евиденције полицијске управе као 
доказ о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. 
Пријаве послати на адресу: ОШ „Милоје Симовић”, 
Драгобраћа. Ближе информације се могу добити код 
секретара школе на тел. 034/582-106.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Писмо

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор уметности са најмањом просеч-
ном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи и више уметничких остварења 
или високо образовање мастер академских студија 
и уметничка дела која представљају самосталан 
допринос уметности, непостојање сметње из чл. 72. 
ст. 4. Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су пред-
виђени чл. 74. и чл. 75. Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др...
закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (бр. II-01-265/2 од 3. 4. 2018. године), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 
01-3801 од 17. 10. 2018. године), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године), Одлуком о изме-
нама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 
26. 4. 2018) – www.kg.ac.rs и другим актима Факул-
тета и Универзитета у Крагујевцу. Кандидати под-
носе на расписан конкурс за избор у звање доцент 
10 самосталних радова из уже уметничке области за 
коју конкуришу. Радови се предају у оригиналу или у 
дигиталној форми (на CD-у).

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Гудачки инструменти 

- Виолина
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор уметности са најмањом просеч-
ном оценом 8 (на свим нивоима студија), односно 
најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи и више уметничких остварења 
или високо образовање мастер академских студија 
и уметничка дела која представљају самосталан 

допринос уметности, непостојање сметње из чл. 72. 
ст. 4. Закона о високом образовању и остали општи, 
обавезни, изборни и посебни услови који су пред-
виђени чл. 74. и чл. 75. Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др...
закон и 73/2018), Статутом Универзитета у Крагује-
вцу (бр. II-01-265/2 од 3. 4. 2018. године), Статутом 
Филолошко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 
01-3801 од 17. 10. 2018. године), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/14, 13/2017-одлука УС и 113/2017), Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(бр. II-01-52 од 9. 1. 2017. године), Одлуком о изме-
нама и допунама Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу (бр. III-01-305/5 од 
26. 4. 2018) – www.kg.ac.rs и другим актима Факулте-
та и Универзитета у Крагујевцу.

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Немачки језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука из научне области за коју се 
кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 (на 
свим нивоима студија), односно најмање три годи-
не педагошког искуства на високошколској установи 
и има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецен-
зијама, непостојање сметње из чл. 72. ст. 4. Закона 
о високом образовању и осталиопшти, обавезни, 
изборни и посебни услови који су предвиђени чл. 74. 
и чл. 75. Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др...закон, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу(бр. II-01-265/2 од 3. 4. 2018. 
године), Статутом Филолошко-уметничког факулте-
та у Крагујевцу (бр. 01-3801 од 17. 10. 2018. годи-
не), 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 настав-
ника 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 
наведени конкурс: пријава на конкурс, биографија 
и стручна биографија, оверене копије диплома свих 
нивоа студија, фотокопија личне карте и очита-
на лична карта, потврда надлежног органа (Поли-
цијске управе) да кандидат није осуђиван за кри-
вична дела предвиђена чланом 72. став 4. Закона о 
високом образовању (оригинал или верена копија), 
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење ква-
литета о педагошком раду (за кандидате који су у 
радном односу на ФИЛУМ-у), потврда о педагошком 
искуству на високошколској установи, за кандидате 
који се први пут бирају у звање доцента на Универ-
зитету у Крагујевцу предвиђено је јавно приступ-
но предавање и уметничка презентација за глав-
ни предмет извођачких уметности. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса, сви кандидати су обавезни да доставе и 
у електронској форми (на компакт диску – CD-у) у 
складу са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора 
у звање и Одлуком о изменама и допунама Упут-
ства за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
(доступно на:http://www.kg.ac.rs/dokumenti_izbori.
php). Фотокопије докумената морају бити оверене. 
Пријава кандидата уз коју није приложена комплет-
на документација у складу са Упутством за примет-
ну, начин достављања, попуњавања 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 доку-
ментација и радови достављају се Служби за опште 
и правне послове ФИЛУМ-а, у згради Друге крагује-
вачке гимназије или поштом на адресу: Филолош-
ко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 34000 
Крагујевац.Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Алгологија и микологија

у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време на три године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или ниво 
7.2 НОКС-а магистар биолошких наука уз услов да 
је прихваћена тема докторске дисертације, однос-
но ниво 8 НОКС-а доктор биолошких наука који је 
изабран у звање асистента по Закону о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други 
закон и 73/18) и у наведеном звању провео највише 
један изборни период. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних 
задатака Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област Атомска, 
молекулска и оптичка физика

у Институту за физику Факултета, на три 
године, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а, и уписане докторске сту-
дије уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 
НОКС-а магистар физичких наука уз услов да је при-
хваћена тема докторске дисертације, односно ниво 
8 НОКС-а доктор физичких наука који је изабран у 
звање асистента по Закону о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 – други закон и 73/18) 
и у наведеном звању провео највише један избор-
ни период. Остали услови утврђени су Законом о 
високом образовању, Статутом Факултета и Правил-
ником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих 
услова треба да испуњавају и посебне услове про-
писане законом и наведеним општим актима. Уз 
пријаву неопходно је доставити биографију са 
подацима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о стеченој одговарајућој стручној спреми 
и списак и сепарате објављених радова, односно 
радова за који поседују потврду да су прихваћени за 
објављивање до момента пријаве на конкурс. Кан-
дидати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних органа 
поводом чињенице да нису правоснажном пресудом 
осуђени за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у 
високошколској установи. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Финансије, финансијске 

институције и осигурање - наставни 
предмет Платни промет

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Научни назив доктора техничких наука за 
коју се бира. Општи предуслов: кандидати морају да 
испуњавају општи предуслов у погледу неосуђива-
ности утврђен чл. 72. ст. 4. Закона о високом обра-
зовању и чл. 135. ст. 1. Статута Универзитета у Кра-
гујевцу, који доказују потврдом надлежног органа 
(Полицијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела прописана наведеним прописима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању, Статута Универзи-
тета у Крагујевцу, Правилника о начину и поступку 
заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Упутства Универзи-
тета у Крагујевцу за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивање релевантних докумена-
та које кандидат доставља у току поступка избора у 
звање и Статута Економског факултета у Крагујевцу, 
у складу са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити и: биографију, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, оверене фото-
копије диплома или уверења којима се потврђује 
стручна спрема; уверење Полицијске управе орга-
на да кандидат није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци; 
уверење суда да против кандидата није покрену-
та истрага и да није подигнута оптужница; списак 
стручних и научних публикација, а за кандидате који 
су у радном односу на Економском факултету у Кра-
гујевцу и резултате усвојене анкете студената. Прав-
новаљану конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, кандидати су обавез-
ни да доставе и у електронској форми (на компакт 
диску - CD). Конкурс је отворен 15 дана. Пријаве са 
документима, са назнаком „За конкурс“, доставити 
на адресу: Економски факултет, Крагујевац, Лицеја 
Кнежевине Србије 3.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

34307 Стојник
тел. 064/391-62-99

e-mail: osstojnik@ptt.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег високог обра-
зовања за наставника, педагога или психолога, и 
то за рад у школи оне врсте и подручја рада којој 
припада школа: на студијама другог степена (мас-
тер 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 нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, при 
чему мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Потребно је да кандидат 
има: психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-

мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, као и да није правнос-
нажно осуђиван за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, да има држављанство Републике 
Србије; да поседује дозволу за рад наставника и/или 
стручног сарадника; да има завршену обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност); најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после стече-
ног одговарајућег образовања; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат 
са одговарајућим образовањем из члана 140. став 
1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања, за директора школе може бити изабра-
но и лице које, уз испуњеност осталих горенаведе-
них услова, има одговарајуће образовање из члана 
140. став 3. истог закона, односно високо образо-
вање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године, или више образовање, за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора школе и најмање десет година рада на 
пословима образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: доказ о држављанству 
Републике Србије и извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; доказ о знању српског 
језика (кандидати који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику не подносе овај доказ); 
доказ да има обављену обуку и положен испит за 
директора (уколико је кандидат поседује); доказ да 
има најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); доказ да није правноснажно осуђиван 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење издато по објављивању конкурса); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (доказ подносе 
само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата - извештај 
просветног саветника (доказ подносе кандидати који 
поседују извештај); лекарско уверење о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци, подноси 
се пре закључења уговора о раду); радну биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве са потребном 
документацијом подносе се у затвореној коверти, 
на адресу школе, лично, радним данима од 08.00 до 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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13.00 часова или препоручено поштом са назнаком: 
„За конкурс за избор директора школе“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Све додатне информације о конкурсу могу се 
добити позивом на број: 064/391-62-99 (контакт осо-
ба: Нена Мајсторовић, секретар школе). Министар 
бира директора у року од 30 дана од дана пријема 
документације коју му је доставио Школски одбор и 
доноси решење о његовом именовању, о чему шко-
ла обавештава сва лица која су се пријавила на кон-
курс.

КРАЉЕВО

ОШ „ОЛГА МИЛУТИНОВИЋ“ 
36220 Чукојевац, Годачица бб

036/5877-110

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

одсутне запослене

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
поред општих услова предвиђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14 , 13/17 - одлука УС и 113/17), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене члановима: 139 ст. 
1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка 
(1) и (2) и тачка 2. истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - др. Закони). Сте-
пен и врста образовања морају бити у складу са чла-
ном 2. ст. 1. тачкама 1, 3, 4, 5, 6, и 7 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, и 13/2018). Кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник који је у 
току студија положио испит из педагогије и психо-
логије или положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 ст. 
1 овог Закона. Кандидат треба да поседује уверење 
о држављанству (у оригиналу или овереној копији); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси 
пре закључења уговора о раду са изабраним канди-
датом); доказ да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - српски језик. Канди-
дат попуњава пријавни формулар за пријем у радни 
однос у установи образовања и васпитања на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Уз попуњен пријавни форму-
лар за пријем у радни однос у установи образовања 
и васпитања кандидат подноси следећу документа-
цију - захтев за пријем у радни однос, оверен препис 
(копију) дипломе о завршеном образовању са испра-
вом којом се доказује да је кандидат стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије или доказ да је кандидат 
положио стручни испит - испит за лиценцу; извод 

из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена копија). Доказ да кан-
дидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, извод из казнене евиденције, прибавља канди-
дат у Министарству унутрашњих послова надлежне 
полицијске управе. Доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику, а 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског 
језика. Пријаве се достављају у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“, поштом на горенаведену адресу или лично у 
секретаријат школе, од 09.00 до 12.00 часова, сваког 
радног дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. За додатне информа-
ције обратити се секретаријату школе, на телефон: 
036/5877-110.

ГИМНАЗИЈА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2

тел. 036/736-043

Наставник хемије
са 60% радног времена

УСЛОВИ: одговарајући степен стручне спреме, 
одређеног занимања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у гимназији и чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: професор хемије, 
дипломирани хемичар, дипломирани хемичар опште 
хемије, дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој, дипломирани хемичар-смер хемијско инжињер-
ство, дипломирани професор хемије-мастер, дипло-
мирани хемичар-професор хемије, дипломирани 
хемичар-мастер, мастер хемичар, мастер професор 
хемије; лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати предходно завршене основне академ-
ске студије хемије; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврњење, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да је држављанин Републике Србије; 
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 по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова; кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из чл. 142 
став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, а кандидат који нема наведено образовање 
обавезан је да стекне ово образовање у року од јед-
не године, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за за полагање испита за 
лиценцу; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: пријавни формулар 
који се попуњава на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, штампа и прилаже са документацијом, уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности, диплому или уверење о 
стручној спреми, потврду одговарајуће високошкол-

ске установе да је кандидат положио испит из српс-
ког језика (само за кандидате који који образовање 
нису стекли на српском језику). Доказ о здравстве-
ној способности доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУНКА САВИЋ”

36206 Витановац бб 
тел. 5871-587, 871-399

Наставник српског језика
на одређено време ради замене запослене 

преко 60 дана, до повратка са породиљског 
боловања и одсуства ради неге детета, са 

44% радног времена

Библиотекар
на одређено време ради замене запосленог 

преко 60 дана, са 50% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр.88/17 и 27/18) и члана 3. тачка 
1а, а за библиотекара из члана 6. тачка 8. Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
3/17 и 13/18); образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској 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; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139. став 1 тачка 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Србије; да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз одштампан и читко попуњен пријавни формулар 
(налази се на сајту Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја) кандидат доставља: кратку 
биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању са исправом којом се доказује 
да је стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о поло-
женим испитима из педагогије и психологије или 
доказ о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу у оригиналу или овереној фотокопији; 
уверење о држављанству у оригиналу или овереној 
фотокопији; извод из матичне књиге рођених у ори-
гиналу или овереној фотокопији; уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139. став 1 тачка 3. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци); здравствено уверење(доставља се пре 
закључења уговора о раду); уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика 
по прогаму одговарајуће високошколске установе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављиваља 
огласа у публикацији „Послови“, на адресу школе: 
ОШ „Милунка Савић“, 36206 Витановац, са назна-
ком: „За конкурс”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације могу се добити на телефон: 036/5871-587, од 
секретара школе.

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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Наука и образовање

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник историје
са 70% радног времена, на одређено време 

до повратка радника са боловања

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

до повратка радника са боловања

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17). Посебни услови: Пра-
вилник о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Пријаву на конкурс кан-
дидат попуњава и преузима са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и са доказима 
о испуњавању услова конкурса подноси на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс кандидат подноси следећу конкурсну докумен-
тацију: оверену фотокопију или оригинал дипломе 
о стручној спреми; оверену фотокопију или ориги-
нал извода из матичне књиге рођених (са хологра-
мом); оверену фотокопију или оригинал уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 
да лице није осуђивано за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о образовању 
из педагошких, психолошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих 6 бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који има положен стручни испит 
за лиценцу сматра се да има образовање из наведе-
них научних дисциплина и доставља потврду да је 
положио испит за лиценцу (кандидат доставља две 
потврде - оригинална односно оверена копија потвр-
де са факултета о стеченом образовању и потврду 
школе у којој је лице обављало праксу односно било 
у радном односу и стекло 6 бодова праксе или овере-
ну копију потврде да је положио испит за лиценцу); 
доказ о познавању српског језика подноси канди-
дат који образовање није стекао на српском језику; 
лекарско уверење (не старије од 6 месеци) подноси 
кандидат пре закључења уговора о раду. Оверена 
фотокопија јесте фотокопија оригиналног докумен-
та која се оверава код јавног бележника. Изузетно, 
у градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као повереним пословима. 
Лице које достави неоверене копије сматраће се да 
је доставило непотпуну документацију. Благовреме-
ном пријавом сматраће се она пријава која је преда-
та у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се она пријава која у прилогу садржи доку-
мента којим кандидат доказује да испуњава услове 
означене у конкурсу. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати. Кандидати чије су пријаве благовремене, 
потпуне и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Конкурс 
ће спровести конкурсна комисија. Кандидати ће 
бити писмено обавештени о одлуци конкурсне коми-
сије школе у законом предвиђеном року. Ближа оба-
вештења се могу добити у секретаријату школе или 
на телефон: 016/3488-442.

ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ” 
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135

Наставник физике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% радног 

времена за једног извршиоца и 40% радног 
времена за једног извршиоца

2 извршиица

Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, са 33,33% радног 
времена 

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања 
предиђеног чланом 139. и 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, односно стечено 
високо образовање: 1.1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
а) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мил-
тидисциплинарне, трнсдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 1.2. на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Обавезно образовање лица из члана 
140. Закона о основама система обрзовања и васпи-
тања је обрзовање из психолошђких,педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи,у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник 
је обавезан да ово образовање стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. да лице 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у проодици,одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родосврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. 
познавање српског језика на коме се остварује обр-
зовно-васпитни рад. Докази које кандидати треба да 
доставе уз пријаву на конкурс: 1. попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs); 2. оверен препис или оверену копију дипломе; 
3. оригинал/оверену копију уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци); 4. оригинал/ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених; 5. 
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности 
(уверење из суда и Полицијске управе не старије од 
месец дана); 6. доказ о познавању српског језика на 
којем се остварује обрзовно-васпитни рад (овај се 
доказ не прилаже уколико је кандидат стекао обр-
зовање на српском језику, а уколико га није стекао 
на српском језику дужан је да приложи доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; диплома/уве-
рење издато на српском језику која се приложи као 
доказ да је стекао обрзовање на српском језику сма-
тра се доказом о познавању српског језика); 7. крат-

ку биографију/CV. Доказ о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Конкурс за пријем у радни однос спроводи 
Конкурсна комисија и доноси решење о избору кан-
дидата. Кандидати чије су пријаве благовремене и 
потпуне 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 служба за послове запошља-
вања 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 прос-
торијама ОШ “Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на контакт телефоне које су навели у својим 
пријавама. Неблаговремене, непотпуне, неразумљи-
ве пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тра-
жени докази, у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок 
за подношење пријава на конкурс је осам дана од 
дана објављивања конкурса у огласној публикацији 
Националне сужбе за запошљавање “Послови”. У 
пријави обавезно навести контакт телефон (ради 
контакта кандидата и упућивања на психолошку 
процену кандидата). Биографију са пријавним фор-
муларом и приложеним доказима слати на адресу: 
ОШ „Станимир Вељковић Зеле”, Стојана Љубића 2, 
16205 Бојник, са назнаком “За конкурс”. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу је 
секретар школе, телефон 016/821-135.

ОШ „СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135

Административно-финансијски 
сарадник

за рад у Бојнику, пријем у радни однос 
се врши на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образовања 
- средње образовање четвртог степена стручне 
спреме школе економског или правног смера; 2. 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. поседовање држављанства Републике Србије; 5. 
познавање српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази које кандидати треба да 
доставе уз пријаву на конкурс: 1. попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.
rs); 2. оверен препис или оверену копију дипломе; 
3. оригинал/оверену копију уверења о држављан-
ству (не старије од шест месеци); 4. оригинал/ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених; 5. 
оригинал/оверену копију уверења о неосуђиваности 
(уверење из суда и Полицијске управе не старије од 
месец дана); 6. доказ о познавању српског језика на 
којем се остварује обрзовно-васпитни рад (овај се 
доказ не прилазе уколико је кандидат стекао обра-
зовање на српском језику, а уколко га није стекао 
на српском језику дужан је да приложи доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе;диплома/уверење 
издато на српском језику која се приложи као доказ 
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да је стекао образовање на српском језику сматра се 
доказом о познавању српског језика); 7. кратку био-
графију /CV. Доказ о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) подноси 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкур-
сна комисија и доноси решење о избору кандидата. 
Кандидати чије су пријаве благовремене и потпуне 
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 служба за послове запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака, о чему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт телефоне 
које су навелу у пријавама. Разговор са кандидатима 
ће обавити Конкурсна комисија у просторијама ОШ 
„Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику, с тим што ће 
кандидати о датуму и врмену бити обавештени на 
контакт телефоне које су навели у својим пријавама. 
Неблаговремене, непотпуне, неразумљиве прија-
ве и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази, у оригиналу или овереној фотокопији, биће 
одбачене закључком Конкурсне комисије. Рок за 
подношење пријава на конкурс је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. У 
пријави обавезно навести контакт телефон (ради 
контакта кандидата и упућивања на психолошку 
процену кандидата). Биографију са пријавним фор-
муларом и приложеним доказима слати на адресу: 
ОШ “Станимир Вељковић Зеле”, Стојана Љубића 2, 
16205 Бојник, са назнаком “За конкурс”. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу је 
секретар школе, телефон 016/821-135.

ОШ “СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”
16205 Бојник, Стојана Љубића 2

тел. 016/821-135

Педагошки асистент
за рад у Бојнику, на одређено време до 

31.08.2019. 

УСЛОВИ: 1. поседовање одговарајућег образо-
вања-средњег образовања; 2. поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; 3. да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела 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 кри-
вичну санкцију, и за које није у складу са законом, 
утврђено дискрминаторно понашање; 4. поседо-
вање држављанства Републике Србије; 5. позна-
вање српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6. поседовање сертифи-
ката Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја о савладаној уводној обуци за педагошког 
систента. Докази које кандидати треба да доставе 
уз пријаву на конкурс: 1. попуњен пријавни форму-
лар са интернет сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (htp://www.mpn.gov.rs); 2. 
оверен препис или оверену копију дипломе; 3. ори-
гинал/оверену копију уверења о држављанству (не 
старије од шест месеци); 4. оверену копију извода из 
матичне књиге рођених; 5. оригинал/оверену копију 
уверења о неосуђиваности (уверење из суда и Поли-
цијске управе не старије од месец дана); 6. оригинал/ 
оверену копију сертификата Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; 7. доказ о познавању 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад (овај се доказ не прилазе уколико 
је кандидат стекао обрзовање на српском језику, а 
уколико га није стекао на српском језику дужан је 
да приложи доказ да је положио испит из српског 

језика по програму одговарајуће високошкослке 
установе;диплома/уверење издато на српском јези-
ку која се приложи као доказ да је стекао обрзовање 
на српском језику сматра се доказом о познавању 
српског језика); 8. кратку биографију/CV. Доказ о 
здравственој способности за рад са деом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија и доно-
си решење о избору кандидата. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашено радно место, а који су ушли у ужи избог 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поспупака, о чему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт телефоне које су навели у 
пријавама. Разговор са кандидатима ће обавити 
Конкурсна комисија у просторијама ОШ “Станимир 
Вељковић Зеле” у Бојнику, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакт теле-
фоне које су навели у својим пријавама. Неблаговре-
мене, непотпуне, неразумљиве пријаве и пријаве уз 
које нису приложени сви тражени докази, у оригина-
лу или овереној фотокопији, биће одбачене закључ-
ком Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава 
на конкурс је осам дана од дана објављивања кон-
курса у огласној публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“. У пријави обавезно навес-
ти контакт телефон. Биографију са пријавним фор-
муларом и приложеним доказима слати на адресу: 
ОШ „Станимир Вељковић Зеле“, Стојана Љубића 2, 
16205 Бојник, са назнаком „За конкурс”. Лице заду-
жено за давање обавештења о јавном конкурсу је 
секретар школе, телефон: 016/821-135.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

Професор грађанског васпитања
за 10% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме у наведе-
ном занимању; услови за пријем у радни однос за 
наведено радно место су прописани чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарадника 
и васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-
I, 13/2016-II, 2/2017-I и 2/2017-II). Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар који преузимају са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја - http://www.mnp.gov.
rs/ достављају и диплому о стеченом образовању; 
уверење о држављанству; извод из матичне књи-
ге рођених; потврду да кандидат има одговарајуће 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, а 
потврду о неосуђиваности кандидата прибавља 
школа. Уз пријаву доставити оригинале или оверене 
копије докумената издатих од надлежних органа (не 
старије од 6 месеци). Лекарско уверење се доставља 
по коначности одлуке о избору кандидата. Пријаве 
слати на горенаведену адресу, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
16231 Турековац
тел. 016/7796-672

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; да канди-
дат има одговарајуће образовање за наставника 
основне школе, педагога и психолога из чл. 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-
др. закони), односно високо образовање: студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стучне 
области или области педагошких наука, под условом 
да су завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; на основним студијама 
у трајању од најмање 4 године, по прописима који 
су уређивали високо образовање, до 10. септембра 
2005 године; дозвола за рад наставника васпитача и 
стручног сарадника (лиценца/стручни испит); обука 
и положен испит за директора установе (кандидат 
који нема положен испит за директора може бити 
изабран, али је у обавези да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца или као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



   |  Број 802 | 07.11.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs40 

слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и др.добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство РС; зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања из чл.140.став 1 и 2 Зако-
на. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140.
став 1. и 2. Закона, за директора може бити изабра-
но лице које има одговарајуће образовање из члана 
140. став 3. Закона за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника , обуку и положен испит за директора 
установе (кандидат који нема положен испит за 
директора може бити изабран, али ће бити у обавези 
да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност) и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изабрани дирек-
тор који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави и следеће доказе: извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци, осим уколи-
ко се ради о новом обрасцу); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом чл.139.став 
1.тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања; лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (не старије од шест месеци); диплома о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ о поседо-
вању дозволе за рад; доказ о положеном испиту за 
директора (ако је кандидат исти положио); доказ о 
годинама рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка); доказ о резултатима стучно-педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања за кандида-
та на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе; предлог програма рада директора 
школе; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби. Сви прилози уз пријаву се достављају у 
оригиналу или овереној копији. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ „ПЕТАР ТАСИЋ“
16000 Лесковац, Влајкова 24

тел. 016/212-701

Наставник енглеског језика
са 88,89% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник - Просветни гласник”, 
бр. 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Кан-
дидати треба да испуњавају услове у складу са чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник”, бр. 88/2017 и 27/18).

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; лекарско уверење о пси-
хичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља се при закључењу уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс 8 дана од 
дана објављивања.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
16221 Велика Грабовница

тел. 016/3481-602

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најкасније 

до 14.09.2019. године, место рада Велика 
Грабовница

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. На основу чл. 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр.88/17), кандидат треба да има образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139. став 1. тачка 3 ЗОСОВ-а; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; уверење о неосуђиваности; кратка 
биографија. Доказ о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) под-
носи изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копија која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова односно 
општинским управама као поверени послови). Као 
доказ могу се приложити и фотокопије докумената 
која су оверена пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. Кандида-
ти чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашено радно место, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна Служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих посту-
пака о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
на контакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини, суду или код јавног бележника 
биће одбачене. Овај оглас објављује се у периодич-
ном издавању огласа Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа.

ОШ „ЈОСИФ ПАНЧИЋ“
Орашац

16201 Манојловце
тел. 016/734-334 

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана, а најкасније до 25.08.2019 године, 
место рада Орашац

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме у наведеном 
занимању. На основу чл. 139. и 140. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр.88/17), кандидат треба да има образовање 

стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139. став 1. тачка ЗОСОВ-а; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс 
доставити: попуњени пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оригинал или овере-
на фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; уверење о 
неосуђиваности; кратка биографија. Доказ о здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу се у 
оригиналу или фотокопија која је оверена код јавног 
бележника (изузетно у градовима и општинама у 
којима нису именовани јавни бележници, приложе-
ни докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова односно општинским управама као 
поверени послови). 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, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за огла-
шено радно место, упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања, 
применом стандардизованих поступака, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Разговор 
са кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ 
„Јосиф Панчић“ у Орашцу, с тим што ће кандида-
ти о датуму и времену бити обавештени на бројеве 
телефона које су навели у својим пријавама. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви траже-
ни докази, у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини, суду или код јавног бележника биће одба-
чене. Овај оглас објављује се у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве са доказима о испуњености услова 
слати на адресу школе: ОШ „Јосиф Панчић“, 16201 
Манојловце.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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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 нау-
ка за друмски 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: небитно.

Доктор психолошких наука
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука - 
психолошке науке; радно искуство: небитно.

Доктор наука електроструке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор технич-
ких наука за електроенергетику, доктор техничких 
наука за електротехнику, доктор техничких наука за 
електронику.

Доктор педагошких наука
на одређено време

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

Доктор наука - информатичар
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
- рачунарске науке; доктор наука - пословна инфор-
матика; доктор техничких наука за рачунарску тех-
нику/доктор наука - електротехника и рачунарство; 
без обзира на радно искуство.

Доктор наука машинске струке
на одређено време

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор машин-
ства 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 - 
еколошке науке; без обзира на радно искуство.

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

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
18000 Ниш, Београдска 22

тел. 018/251-225

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање из члана 139. 
и 140. став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника, за педагога или 
психолога, и то: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-

цијалистичке академске студије), и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника техничке 
школе, подручје рада машинство и обрада метала, 
педагога или психолога; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
да има држављанство Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад; да има дозволу за рад наставника или 
стручног сарадника; да има обуку и положен испит 
за директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га положи 
у року од две године од дана ступања на дужност); 
најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); диплому о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе); оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу; доказ о неосуђиваности 
(не старије од 6 месеци); потврду да има најмање 
осам година рада у области образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
потврду о радном искуству; доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора школе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора школе); доказе о своји 
стручним и организационим способностима (нео-
бавезно). Директор се бира на период од четири 
године. Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, као и 
доказ да није правоснажно осуђивано за привредни 
преступ у вршењу раније дужности. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са потребном документа-
цијом о испуњености услова достављају се поштом 
или лично на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Конкурс за директора”. Ближа обавештења могу се 
добити на број телефона: 018/251-225 код секретара 
школе.

ГРАЂЕВИНСКА ТЕХНИЧКА
ШКОЛА „НЕИМАР“

18000 Ниш, Београдска 18
тел. 018/292-093

Наставник стручних предмета 
геодетске струке

на одређено време до повратка запослене са 
одсуства са рада ради посебне неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада геодезија и грађевинарство („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 16/2015) и то: мастер 
инжењер геодезије - претходно завршене студије 
првог степена - основне академске студије у области 
геодетског инжењерства или дипломирани геодет-
ски инжењер; 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 нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (сматра се да наставник, васпитач и струч-
ни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио струч-
ни испит, односно испит за лиценцу, има тражено 
образовање из ове тачке); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети са звани-
чне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја РС и уз попуњен пријавни 
формулар прилажу и: потписану биографију кан-
дидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој 
стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); оригинал/оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани 
кандидат пре закључења уговора о раду, а доказ о 
знању језика се доставља само уколико образовање 
није стечено на српском језику. Фотокопије докуме-
ната која нису оверене од надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у 
канцеларији секретара школе или на горенаведену 
адресу. 

Наставник математике
са 55,56% радног времена, на одређено 

време до повратка запосленог са функције 
директора

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, а у погледу врсте стру-
чне спреме да испуњава услове прописане важећим 
правилницима о степену и врсти образовања, да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
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циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (сматра се 
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу, има тражено образовање из ове тачке); 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар, који се може 
преузети са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја РС, и уз 
попуњени пријавни формулар прилажу и: потписа-
ну биографију кандидата, оригинал/оверена копија 
доказа о стеченој стручној спреми; оригинал/ове-
рена копија уверења о држављанству (не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверена копија уверења 
о неосуђиваности (уверење из МУП-а, не старије 
од 6 месеци); оригинал/оверена копија извода из 
матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци). 
Лекарско уверење подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, а доказ о знању језика 
се доставља само уколико образовање није стече-
но на српском језику. Фотокопије докумената које 
нису оверене од надлежног органа неће се узимати 
у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, лично у канцеларији 
секретара школе или на горенаведену адресу.

Чистачица
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа; да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар који се може преузети са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, и уз попуњени пријавни 
формулар прилажу и: потписану биографију кан-
дидата, оригинал/оверена копија доказа о стеченој 
стручној спреми; оригинал/оверена копија уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности (уверење 
из МУП-а, не старије од 6 месеци); оригинал/оверена 
копија извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци). Лекарско уверење подноси избрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду, а доказ о 
знању језика се доставља само уколико образовање 
није стечено на српском језику. Фотокопије докуме-
ната која нису оверене од надлежног органа неће се 
узимати у обзир. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања конкурса, лично у 
канцеларији секретара школе или на горенаведену 
адресу.

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 
Теоријска и примењена механика 

флуида

УСЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови конкурса прописани су чланом 24. 
став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4. Закона о 
високом образовању. Посебни услови конкурса про-
писани су чланом 74. став 8. Закона о високом обра-
зовању, чланом 165. став 8. Статута Универзитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 8/2017) и 
члановима 27. и 28. Ближих критеријума за избор у 
звања наставника („Гласник Универзитета у Нишу”, 
бр. 3/2017). Декан факултета ће свим учесницима 
овог конкурса обезбедити могућност одржавања 
приступног предавања, када је оно Ближим крите-
ријумима за избор у звања наставника предвиђено 
као обавезни услов за избор у звање наставника по 
објављеном конкурсу, на начин прописан чланом 
7. Правилника о поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у 
Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, бр. 2/2018). 
Приликом пријављивања на конкурс кандидати су у 
обавези да факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и 
подносе: пријаву; доказ о одговарајућој школској 
спреми (оверен препис дипломе); биографију са 
библиографијом и пратећим материјалом; попуњен, 
одштампан и потписан образац о испуњавању усло-
ва за избор у звање наставника који се налази на 
веб порталу Универзитета у Нишу: www.npao.ni.ac.
rs; уверење надлежне полицијске управе да против 
кандидата није изречена правноснажна пресуда за 
кривична дела против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у високош-
колској установи, које је издато након датума рас-
писивања овог конкурса; фотокопију важеће лич-
не карте, односно очитан образац чиповане личне 
карте кандидата. Документацију кандидати подносе 
на горенаведену адресу. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
но приспеле пријаве и пријаве без комплетне доку-
ментације сматраће се неуредним пријавама и неће 
бити разматране, о чему Факултет доноси посебан 
закључак.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПОЛЕТАРАЦ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић бб
тел. 018/823-430

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; знање српског језика и језика 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Кан-
дидат мора да има: високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-

ске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; високо образовање на студијама првог степе-
на (основне академске, односно струковне студије 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем о 
чему као доказ прилаже оверену копију дипломе о 
стручној спреми васпитача. Кандидат за радно место 
васпитача треба да достави потврду високошколске 
установе којом се потврђује да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са европским сис-
темом преноса бодова или оверени документ да је 
у току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или да је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу. Уз оверену копију дипломе канди-
дати достављају: пријавни формулар који се преузи-
ма са интернет сајта Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; потписану биографију канди-
дата; оверену фотокопију уверења о држављанству 
(да није старије од шест месеци); оверену копију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал/овере-
ну копију уверења о неосуђиваности (да није старије 
од шест месеци). Сву наведену документацију канди-
дати достављају у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”, лично или 
поштом на горенаведену адресу. Доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима кандидат прибавља пре закљу-
чења уговора о раду, а доказ да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад 
се доставља уз пријаву у случају да је одговарајуће 
образовање стечено ван територије Републике 
Србије. Конкурс за пријем у радни однос спрово-
ди Конкурсна комисија коју ће директор именова-
ти посебним решењем. Кандидати који буду ушли 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запољавање у Нишу.

ОШ “КРАЉ ПЕТАР I”
18000 Ниш, Војводе Путника 1

тел. 018/290-005

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник математике
са 45% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник 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), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 2., 
чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 88/2017), и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника 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 
13/18) и то: професор математике; дипломирани 
математичар; дипломирани математичар за теоријс-
ку математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани 
математичар - информатичар; професор математике 
и рачунарства; дипломирани математичар за мате-
матику економије; професор информатике - матема-
тике; дипломирани математичар - астроном; дипло-
мирани математичар - примењена математика; 
дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); дипло-
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мирани информатичар; мастер математичар; мастер 
професор математике; мастер професор математике 
и физике; мастер професор математике и информа-
тике; мастер професор физике и математике; мастер 
професор информатике и математике; дипломирани 
професор математике-мастер; дипломирани матема-
тичар - мастер; дипломирани инжењер математике 
- мастер (са изборним предметом Основи гео-
метрије); дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар - теоријска 
математика; дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије); професор 
хемије - математике; професор географије - матема-
тике; професор физике - математике; професор био-
логије - математике; професор математике - тео-
ријско усмерење; професор математике - теоријски 
смер; дипломирани математичар и информатичар; 
дипломирани математичар - механичар; мастер про-
фесор предметне наставе. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да имају завршене основне академске студије 
на студијским програмима из области математике 
или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или 
двопредметне наставе математике и физике, однос-
но математике и информатике. Да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из тачака 1) - 5) доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По 
расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (само учесник конкур-
са који је променио презиме, односно име после 
издавања уверења, односно дипломе); оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал не старији од 6 месеци, ове-
ра фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал 
доказа надлежне Полицијске управе 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 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од 30 дана); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
а за лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; 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 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука); 

оригинал или оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о положеном испиту из 
предмета геометрија или основи геометрије (само за 
лица која су стекла академско звање мастер, однос-
но дипломирани-мастер и која су завршила основне 
академске студије на студијским програмима из 
области математике или примењене математике); 
оверену фотокопију дипломе о завршеним основним 
академским студијама на студијским програмима из 
области математике или примењене математике или 
двопредметне наставе математике и физике односно 
математике и информатике (само за лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипломи-
рани-мастер); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва (само учесник конкурса који је образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стекао на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања); оверену фотокопију дока-
за надлежне високошколске установе о положеним 
испитима из педагогије и психологије, односно ове-
рену фотокопију доказа о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу (само учесник конкур-
са који је у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу); оверену фотокопију потврде 
одговарајуће високошколске установе о положеном 
испиту из српског језика (само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику). 
Уколико учесник конкурса не достави доказе из тач-
ке 9) и 10) пријава се сматра потпуном, али кандидат 
који буде засновао радни однос по конкурсу, обаве-
зан је да наведено образовање стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Услови за заснивање радног односа морају бити 
испуњени и после заснивања радног односа. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији “Послови”. У поступку одлучи-
вања о избору кандидата конкурсна комисија 
утврђује испуњеност услова за пријем у радни однос 
из члана 139. Закона, врши ужи избор кандидата које 
упућује на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. У року од осам дана од дана добијања резулта-
та психолошке процене способности за рад са учени-
цима, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор са 
кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаве доставити путем поште на 
горенаведену адресу или непосредно, у секретарија-
ту школе сваким радним даном. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе. 
Неблаговремене, непотпуне и неисправне пријаве се 
неће узети у разматрање. Термини изражени у овим 
тексту у граматичком мушком роду подразумевају 
природни женски и мушки род лица на која се одно-
се.

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник 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), тре-
ба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
ном 139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 2., 
чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама система 

образовања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије” број 88/2017), и услове из Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
Републике Србије - Просветни гласник” број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017- 
у даљем тексту: Правилник) и то: професор, однос-
но дипломирани филолог за енглески језик и књи-
жевност; дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности; мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик); дипло-
мирани филолог англиста - мастер; мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм Језик, 
књижевност и култура); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да 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. 
Доказ о испуњености услова из тачке 1), 3) - 5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. По 
расписаном конкурсу кандидат треба да поднесе: 
попуњени пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (само учесник 
конкурса који је променио презиме, односно име 
после издавања уверења, односно дипломе); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије, (оригинал не старији од 6 
месеци, овера фотокопије не старија од 6 месеци); 
оригинал доказа надлежне Полицијске управе да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал не старији од 30 дана); оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
а за лица којима још није издата диплома оверену 
фотокопију уверења о стеченом одговарајућем 
образовању; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеним студијама првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (само учесник конкурса који има 
завршене студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педагош-
ких наука); оверену фотокопију доказа надлежне 
високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
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установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (само учесник конкурса који је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стекао на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања); оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о положе-
ним испитима из педагогије и психологије, односно 
оверену фотокопију доказа о положеном 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 фотоко-
пију доказа одговарајуће високошколске установе о 
положеном испиту из српског језика (само учесник 
конкурса који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику). Уколико учесник конкурса не 
достави доказе из тачке 7) и 8) пријава се сматра 
потпуном, али кандидат који буде засновао радни 
однос по конкурсу, обавезан је да наведено образо-
вање стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Услови за заснивање рад-
ног односа морају бити испуњени и после заснивања 
радног односа. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. 
У поступку одлучивања о избору кандидата конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова за пријем 
у радни однос из члана 139.Закона, врши ужи избор 
кандидата које упућује на психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима, коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. У року од осам дана од 
дана добијања резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима, сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Изабрани кандидат пре закључења уговора о раду 
доставља уверење о психичној, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима. Пријаве 
доставити путем поште на горенаведену адресу или 
непосредно, у секретаријату школе сваким радним 
даном. Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе. Неблаговремене, непотпуне 

и неисправне пријаве се неће узети у разматрање. 
Термини изражени у овим тексту у граматичком 
мушком роду подразумевају природни женски и 
мушки род лица на која се односе.

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник српског језика и 
књижевности

за 4 часа недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипл. филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност; про-
фесор, односно дипл. филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипл. филолог за југословенску књижевност и општу 
књижевност; професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; професор срп-
ског језика и књижевности; професор српске књи-
жевности и језика; професор српске књижевности 
и језика са општом књижевношћу; дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик; дипломира-
ни филолог за српски језик и књижевност; дипло-
мирани филолог српског језика са јужнословенским 
језицима; мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик; Српски језик и 
књижевност; Српска књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са општом 
књижевношћу; Српска филологија: српски језик и 
лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); 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: срп-
ски језик и лингвистика; Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижев-
ност). Лица која су стекла академско звање мастер 

морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије на студијским програмима Српски језик 
и књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са компаратистиком; Српска 
филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник латинског језика
за 10 часова недељне наставне норме, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор класичне филологије; дипломи-
рани класични филолог; мастер класични филолог. 

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним чланом 
139. Закона о основама система образовања и вас-
питања и то ако: има одговарајуће образовање; има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-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 угово-
ра о раду. Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат за наставника треба да има 
стечено одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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цијалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем.

Помоћни радник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: лице са завршеном основном школом, 
односно I степеном стручне спреме.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са биографијом, изво-
дом из матичне књиге рођених, овереним диплома-
ма, уверењем о држављанству и другим прилозима 
којима кандидат доказује да испуњава услове кон-
курса подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања на горенаведену адресу. Осим тога, вршиће се 
и претходна провера психофизичких способности 
кандидата за наставника од стране Националне 
службе за запошљавање у Нишу, о чему ће кандида-
ти бити благовремено обавештени. Сва документа се 
прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се разматрати.

ОШ “УЧИТЕЉ ТАСА”
18000 Ниш, Рајићева 24

Наставник у продуженом боравку
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
наставник техничког и информатичког 

образовања/наставник технике и 
технологије

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

Наставник предметне наставе - 
наставник биологије

са 70% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено чла-
ном 140. став 1. и 2. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/18-др. закони), односно високо образовање сте-
чено: на студијама другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне или специјалистичке 
академске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука - у ком случају је неопходно да су завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-

чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године 
за наставника основне школе, педагога или психо-
лога и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
55/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); услов 
из члана 142. став 1. и 4. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; 
знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву са биографским подацима 
на конкурс кандидат подноси: попуњен пријавни 
формулар који се преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; доказ о стеченом одговарајућем обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању, односно уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању за лица којима још није изда-
та диплома); доказ о неосуђиваности правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или 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 добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал не старији 
од 30 дана); доказ о испуњењу услова из чл. 142. 
став 1. и 4. Закона о основама система образовања 
и васпитања: доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или дру-
ги одговарајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија или доказ 
о положеном стручном испиту, односно о положе-
ном испиту за лиценцу (оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија). Уколико кандидат није сте-
као образовање на српском језику у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(оверена фотокопија). Лекарско уверење као доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Уколико учесник конкурса не 
достави доказе из тачке 4. пријава се сматра потпу-
ном, 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 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. У току поступка 
одлучивања о избору кандидата за пријем у радни 
однос врши се претходна провера психолошких спо-

собности кандидата који уђу у ужи избор. Проверу 
психолошких способности за рад са ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за подношење 
пријава по конкурсу је 8 дана. Пријаве са докумен-
тацијом слати на горенаведену адресу или преда-
ти лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати, а сви кандидати у пријави треба да 
наведу број контакт телефона и тачну адресу.

ОШ „ЋЕЛЕ КУЛА“
18000 Ниш, Радних бригада 28

Наставник предметне наставе - 
наставник немачког језика (изборни 

страни језик)
са 44,44% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник 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 предвиђене 
чланом 139. став 1. тачке 1) - 5), чланом 140. став 1. и 
2, чланом 142. став 1. и 4. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник Репу-
блике Србије”, број 88/2017 и 27/2018 - др.закони) и 
услове из Правилника о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из 
изборних предмета у основној школи („Службени 
гласник Републике Србије - Просветни гласник”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 3/2017) и то: да је стекао одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима којима су уређивали високо образовање 
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 одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Обавезно образовање кандидата је образовање из 
психолошких, педагошких и методичних дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања, од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (који је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу). 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 има образовање из претходног става. 
Да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из тачака 
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1) - 5) доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из тачака 1), 3) - 5) саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. 

ОСТАЛО: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност; мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик); мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик). По расписаном конкурсу учес-
ник конкурса треба да поднесе: попуњени пријавни 
формулар са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених (само учесник конкурса који је 
променио презиме односно име после издавања 
уверења, односно дипломе); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал не старији од 6 месеци, овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); оригинал дока-
за надлежне полицијске управе да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (оригинал не старији од 
30 дана); оверену фотокопију дипломе о стеченом 
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 одго-
варајући предмет, односно групу предмета (само 
учесник конкурса који има завршене студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука); оверену фотокопију 
доказа надлежне високошколске установе о обра-
зовању 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (само учесник конкур-
са који је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стекао на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања); 
оверену фотокопију доказа надлежне високошкол-
ске установе о положеним испитима из педагогије 
и психологије односно оверену фотокопију доказа 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу (само учесник конкурса који је у току сту-
дија положио испит из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу); оверену фотокопију доказа одговарајуће висо-
кошколске установе о положеном испиту из српског 
језика (само учесник конкурса који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику). Уколи-
ко учесник конкурса не достави доказе из тачке 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 пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Услови за 
заснивање радног односа морају бити испуњени и 
после заснивања радног односа. Рок за пријављи-
вање на конкурс је осам дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. У поступку 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 уче-
ницима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
У року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са учени-
цима, сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду, доставља уверење о пси-
хичној, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима. Пријаву слати на горенаведену адре-
су. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе. Неблаговремене и неисправне 
пријаве се неће узети у разматрање. Термини изра-
жени у овим тексту у граматичком мушком роду под-
разумевају природни женски и мушки род лица на 
која се односе.

ОШ “СВЕТИ САВА”
18227 Суботинац, Рударска бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 139. и 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, високо образовање стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансцдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога или психолога. Лице из 
става 1. тачка 1) и подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; поседовање дозволе за рад (лиценце) за 
наставника, педагога или психолога; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за директора 
установе, односно да изабрани кандидат у закон-
ском року положи испит у складу са Правилником 
о програму обуке и полагању испита за лиценцу за 
директора установе образовања и васпитања (“Сл.
гласник РС”, бр. 63/2018); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), уколико се на конкурс јавља 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; да 
није покренута истрага нити да је подигнута оптуж-
ница за кривична дела из надлежности суда; неос-
уђиваност правноснажном 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 родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности или других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказује се дипломом о стеченом образо-

вању). Директор се бира на период од четири године. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: попуњену пријаву ски-
нуту са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја у одељку-ново на сајту; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту за 
наставника, педагога или психолога; потврду о рад-
ном искуству; доказ о обуци и положеном испиту за 
директора установе; уверење о држављанству (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених искључиво на 
новом обрасцу са холограмом (оригинал или овере-
на фотокопија); лекарско уверење за поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 
уверење суда да није покренута истрага нити да је 
подигнута оптужница (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); уверење Полицијске 
управе о неосуђиваности (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора, за кандидата који 
је претходно обављао дужност директора установе; 
преглед кретања у служби са биографским подаци-
ма; доказе о својим стручним и организационим спо-
собностима. Пријаве слати на горенаведену адресу, 
са назнаком: „Конкурсној комисији за избор директо-
ра установе”. Кандидати учесници конкурса ће бити 
позвани на интервју од стране конкурсне комисије, 
а по завршетку рока за пријављивање на конкурс. 
Кандидати учесници конкурса ће бити обавештени 
о избору директора и његовом именовању од стра-
не министра просвете, науке и технолошког развоја. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
председника конкурсне комисије, на број телефона: 
018/877-651.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ШУМАТОВАЦ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања из члана 139. и 140. 
став 1. и 2. Закона о основама система образовања 
и васпитања, високо образовање стечено: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, за наставника те врсте школе 
и подручја рада, педагога или психолога. Лице из 
става 1. тачка 1) и подтачка (2) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; поседовање дозволе за рад (лиценце) за 
наставника, педагога или психолога; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за директора 
установе, односно да изабрани кандидат у закон-
ском року положи испит у складу са Правилником 
о програму обуке и полагању испита за лиценцу за 
директора установе образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 63/2018); доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), уколико се на конкурс јавља 
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лице које је претходно обављало дужност директора 
установе; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; да 
није покренута истрага нити да је подигнута оптуж-
ница за кривична дела из надлежности суда; нео-
суђиваност правноснажном 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 родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности или других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (доказује се дипломом о стеченом обра-
зовању). Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
попуњену пријаву скинуту са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у одељку: 
ново на сајту; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту за наставника, педагога или психо-
лога; потврду о радном искуству; доказ о обуци и 
положеном испиту за директора установе; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених искључиво на новом обрасцу са хологра-
мом (оригинал или оверена фотокопија); лекарско 
уверење за поседовање психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима (не 
старије од 6 месеци); уверење суда да није покрену-
та истрага нити да је подигнута оптужница (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); уверење Полицијске управе о неосуђиваности 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 
месеци); доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора, за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора установе; преглед кретања у служби 
са биографским подацима; доказе о својим стручним 
и организационим способностима. Пријаве слати 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурсној 
комисији за избор директора установе”. Кандида-
ти учесници конкурса ће бити позвани на интервју 
од стране конкурсне комисије, а по завршетку рока 
за пријављивање на конкурс. Кандидати учесници 
конкурса ће бити обавештени о избору директора и 
његовом именовању од стране Министра просвете, 
науке и технолошког развоја. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код председника конкурсне 
комисије, на број телефона: 018/800-793.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И 

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Конкурс објављен 31.10.2018. године у пуб-
ликацији “Послови”, поништава се за радно 
место: сарадник у звању асистента за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и физичком вас-
питању, за предмете Катедре колективних спортова, 
због техничке грешке настале у тексту конкурса.

НОВИ ПА ЗАР

ОШ „АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”
Мојстир, 36320 Тутин

тел. 020/620-076, 063/637-712

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског и одсуства са рада ради неге 
детета, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту професо-
ра енглеског језика може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140. и чланом 
142. Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима; неосуђиваност за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете; доказ о 
држављанству (уверење о држављанству, односно 
извод из матичне књиге рођених); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о познавању језика на коме се изводи образов-
но-васпитни рад; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања. Уверење о 
психичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и који испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Разговор са кандидатима 
ће се обавити у просторијама школе, о чему ће кан-
дидати бити обавештени. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети 
у разматрање. Пријаве са документацијом слати на 
адресу школе. Ближе информације се могу добити 
код секретара школе, путем телефона: 020/620-076 
и 063/637-712.

ШКОЛА ЗА ДИЗАЈН 
ТЕКСТИЛА И КОЖЕ

36300 Нови Пазар, Вука Караџића бб
тел. 020/318-373

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене послове

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

запослене раднице са боловања, односно до 
31.08.2019. године

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице, под условима прописаним Законом и ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здраствену спосбност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 

и других добара заштићених међунардоним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана од дана оглашавања. 
Уз одштампани примерак пријемног формулара који 
је прописан на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, кандидати су дужни да доставе 
следећу документацију: 1) доказ о стручној спреми 
(диплома); 2) уверење о држављанству; 3) извод из 
МК рођених; 4) доказ о познавању језика на коме 
се обавља образовно-васпитни рад; 5) уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139. став 1 тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања. Лекар-
ско уверење кандидат прилаже пре закључивања 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве се неће разматрати. Информације се могу добити 
и на горенаведени број телефона.

НОВИ С А Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
21466 Куцура, Ослобођења 6

Наставник информатике и рачунарства
са 55% радног времена, на одређено време 

ради замене за време мировања радног 
односа запосленог на том радном месту, до 

престанка дужности директора

УСЛОВИ: У радни однос на радном месту може бити 
примљен кандидат који испуњава следеће услове: 
поседовање одговарајућег образовања прописа-
ног чланом 140, 141 став 7 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, број 88/2017), Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 11/2017); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Потпу-
ном пријавом сматра се пријава која садржи: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, ориги-
нал или оверена копија); оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (оверена фотокопија дипломе о 
стеченом средњем, вишем или високом образовању 
на русинском језику или положен испит из русин-
ског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или оверен препис/фотокопију документа о 

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА



   |  Број 802 | 07.11.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs48 

положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту; доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања, не старије од шест месе-
ци. Пријава се подноси на формулару за пријаву на 
конкурс, који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Обавезно назначити адресу и број телефо-
на. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима изабрани 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
коју врши надлежна служба за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити накнадно обавештени. 
Пријаве треба послати на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава за конкурс“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити у школи или на телефоне: 
021/727-905, 727-906, од 08.00 до 13.00 часова.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ
„МИЛАН ПЕТРОВИЋ“

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32 

ОСНОВНА ШКОЛА 

1. Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог-логопед.

2. Наставник дефектолог - додатна 
подршка у образовању

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог.

3. Наставник дефектолог - образовање 
одраслих

на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог.

4. Наставник дефектолог - предметна 
настава

на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог.

5. Наставник дефектолог - разредна 
настава

на одређено време до повратка раднице са 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог.

6. Наставник дефектолог - кућна 
настава

на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог.

7. Наставник предметне наставе - 
енглески језик

на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: тражена стручна спрема у складу са Зако-
ном и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017), 
звање мастер филолог, пасивно знање рада на рачу-
нару.

ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ И 
ОБРАЗОВАЊЕ

1. Медицински техничар - неговатељ
на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: средње медицинско образовање (IV) смер 
педијатријски (општи), физиотерапеутски техничар.

ДНЕВНИ БОРАВАК ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ СА 
СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

1. Стручни радник дефектолог
на одређено време до повратка раднице 
са одсуства ради одржавања трудноће и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: високо образовање (VII) на студијама дру-
гог степена (дипломске академске студије - мастер 
или специјалистичке академске студије), одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године - звање дефекто-
лог.

ОСТАЛО: Поред дефинисане стручне спреме, кан-
дидати треба да испуњавају опште услове за засни-
вање радног односа: да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од три месеца, као и за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примања 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Уз пријаву на 
одређено радно место по конкурсу, доставити: доказ 
о стручној спреми и уверење о држављанству. Уве-

рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности, изабрани канидат доставља пре закључења 
уговора о раду. Уверење о некажњавању школа 
прибавља по службеној дужности за изабраног кан-
дидата. У поступку одлучивања о избору наставника, 
школа врши ужи избор кандидата који се упућују на 
претходну проверу психофизичких способности код 
надлежне службе за послове запошљавања. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговреме пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са траже-
ном документацијом послати на адресу: Школа за 
основно и средње образовање „Милан Петровић“ са 
домом ученика, 21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32, 
са назнаком: „За конкурс”.

ГИМНАЗИЈА „20. ОКТОБАР“
Бачка Паланка, Трг братства и јединства 23

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, замена директора 
у првом мандату

УСЛОВИ: У радни однос на место наставника може 
да буде примљено лице под условима прописаним 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 
- др. закон) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
настaвника у гимназији („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 и 
13/2018). Кандидат треба да поседује образовање из 
психолошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова од којих по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Наставник 
који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из члана 142 став 1 Закона, а кандидат који нема 
образовање из пртходног става обавезан је да га 
стекне у року од једне а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Кандидат треба да има и: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја а потребну докумен-
тацију заједно са пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да поднесу следећу документацију: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању (кандидати који су стекли 
академско звање мастер достављају и диплому са 
основних академских студија); потврду или уверење 
високошколске установе о образовању из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи или доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о поло-
женом стручном испиту односно испиту за лиценцу 
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- оригинал или оверена фотокопија; уверење из 
казнене евиденције надлежне полицијске управе (о 
неосуђиваности за горенаведена кривична дела), не 
старије од два месеца од дана објављивања конкур-
са - оригинал или оверена фотокопија; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци) - ориги-
нал или оверена фотокопија; доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(доставља кандидат уколико није стекао одгова-
рајуће  образовање на српском језику); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима (лекарско уверење не старије од 6 месе-
ци), прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве као 
и фотокопије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа неће се узети у разматрање. 
Ближа обавештења могу се добити у секретаријату 
школе на број телефона: 021/751-235.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБА СТАНКОВИЋ” 

21300 Беочин, Доситеја Обрадовића бб

Педагошки асистент
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: стечено средње образовање, IV степен 
стручне спреме, да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да је држављанин Републике Србије, да има 
положен уводни модул обуке за педагошког асис-
тента, да зна српски језик, да познаје ромски језик, 
да познаје рад на рачунару. Уз пријаву на конкурс 
(са биографијом /CV) кандидат треба да приложи: 
дипломе о стеченом образовању- оригинал или 
оверену фотокопију, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену фото-
копију, извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију, фотокопија личне карте, 
доказ о познавању рада на рачунару,(уколико кан-
дидат не поседује доказ, његово знање ће се про-
верити на лицу места), доказ о положеном уводном 
модулу обуке за педагошког асистента – оверена 
фотокопија. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве и доказе о испуњености услова из конкурса 
доставити, лично или поштом на адресу: ПУ „Љуба 
Станковић” Беочин, Доситеја Обрадовића бб, 21300 
Беочин, са назнаком „Пријава на конкурс за ПА”.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПАВЛЕ САВИЋ“

21000 Нови Сад, Шајкашка 34

1. Наставник предметне наставе, 
стручни предмети - хемијска група

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер технологије, сви 
одсеци и смерови осим текстилног; дипломира-
ни инжењер технолог, сви одсеци и смерови осим 
текстилног; дипломирани инжењер технологије 
хемијског и биохемијског инжењерства; дипломира-
ни инжењер хемијског и биохемијског инжењерства; 
професор хемије; дипломирани хемичар; дипломи-
рани инжењер хемије аналитичког смера; дипломи-
рани хемичар опште хемије; дипломирани хемичар 
за истраживање и развој; мастер инжењер техноло-
гије; мастер професор хемије; мастер хемичар.

2. Помоћни наставник
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: техничар хемијско-технолошке струке; 
хемијско-технолошки техничар; хемијски аналити-
чар; хемијски лаборант; геолошки техничар за гео-
технику и хидрогеологију; лабораторијски техни-
чар за хемију; техничар за рециклажу; техничар за 
заштиту животне средине.

ОСТАЛО: кандидати морају да 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 безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије и да знају 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Услови у погледу образовања: одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Одговарајуће обра-
зовање подразумева и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са европским системом преноса 
бодова. Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну докуметацију: оверену копију дипломе, уверење 
из казнене евиденције МУП-а да није осуђивано и 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
копију). Доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику. Кандидат који има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
доставља одговарајућу потврду/уверење високош-
колске 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 дисци-
плина је обавезан да га стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, 

као услов за полагање испита за лиценцу. Сматра се 
да наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина. Психолошку про-
цену способности за рад са децом у ученицима извр-
шиће 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 остаје отворен 
8 дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити узете у разматрање.

РАЧУНАРСКА ГИМНАЗИЈА „СМАРТ“ 
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће зако-
ном прописане услове за заснивање радног односа: 
1) да има одговарајуће образовање, минимално IV 
степен стручне спреме; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрљење, за кривично дело 
примања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 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”. Кандидати треба да доставе: попуњен 
пријавни формулар (преузима се са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја - скениран), диплому (скениран оригинал), 
уверење о држављанству (скениран оригинал), уве-
рење да није 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 кандидати који уђу 
у ужи избор. Посебно лекарско уверење да имају 
здравствену способност и уверење за психичку и 
физичку способност за рад са ученицима, издато у 
последњих шест месеци, доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Пројектовање и 

испитивање машина и конструкција, 
транспортна техника и логистика

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор 
наука машинско инжењерство, услови прописани 
чланом 74. Закона о високом образовању, подзакон-
ским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука. 

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Планирање, регулисање и 
безбедност саобраћаја

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година 

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор 
наука - саобраћајно инжењерство, услови прописани 
чланом 74. Закона о високом образовању, подзакон-
ским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Теоријска и примењена 
математика

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 година 

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор 
наука-примењена математика, услови прописани 
чланом 74. Закона о високом образовању, подзакон-
ским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Електрична мерења, 

метрологија и биомедицина
и заснивање радног односа на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, усло-
ви прописани чланом 84. Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Производни и услужни 
системи, организација и менаџмент и 

заснивање радног односа
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке Мас-
тер инжењер менаџмента, услови прописани чланом 
84. 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 Мехатроника, 

роботика, аутоматизација и 
интегрисани системи

и заснивање радног односа на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипло-
мирани инжењер индустријског инжењерства, усло-
ви прописани чланом 83. Закона о високом образо-
вању и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука. 

Сарадник у звању сарадника у настави 
за ужу научну област Примењене 
рачунарске науке и информатика

и заснивање радног односа на одређено 
време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипло-
мирани инжењер електротехнике и рачунарства, 
услови прописани чланом 83. 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 Теоријска 

електротехника
и заснивање радног односа на одређено 

време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке дипло-
мирани инжењер електротехнике и рачунарства, 
услови прописани чланом 83. Закона о високом 
образовању и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука. Приложити: 
1. пријаву за заснивање радног односа и избор у 
звање (навести звање, прецизан назив уже области 
и датум објављивања конкурса); 2. краћу биогра-
фију са библиографијом (списак радова); 3. оверене 

фотокопије диплома и додатака дипломама са свих 
нивоима студија; за дипломе стечене у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању стране 
високошколске исправе; 4. фотокопирану или очита-
ну личну карту; 5. потврду о оцени резултата педа-
гошког рада-мишљење студената, уколико кандидат 
поседује педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а 
да кандидат није правоснажно осуђиван за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; 7. фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборници-
ма или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих уметничких 
остварења, оригиналних стручних остварења (проје-
ката, студија, патената, оригиналних метода и сл.), 
објављених уџбеника, монографија, практикума или 
збирки задатака, за ужу научну, уметничку, однос-
но стручну област за коју се бира; 8. доказе о руко-
вођењу или учешћу у научним, односно уметнич-
ким пројектима, оствареним резултатима у развоју 
научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу 
у завршним радовима на специјалистичким, мас-
тер и докоторским академским студијама. За избор 
у звање сарадника у настави приложити и потврду 
да је кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија. За избор 
у звање асистента приложити и потврду да је кан-
дидат студент докторских студија. Уколико кандидат 
поседује диплому магистра наука, односно магистра 
уметности и потврду да кандидат има прихваћену 
тему докторске дисертације, односно докторског 
умнетничког пројекта. За избор у звање: доцен-
та и ванредног професора приложити и попуњен 
електронски образац: Реферат комисије о канди-
датима за избор у звање наставника-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 
треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то 
у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сва-
ку одредницу коју кандидат испуњава неопходно је 
приложити доказ у форми одлуке, решења, потврде 
и сл. За чланство у удружењима, одборима, органи-
ма управљања и сл., неопходно је доставити потвр-
ду 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 коми-
сије. За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити потврду 
о учешћу или навести линк са сајта институције на 
ком се јасно види кандидатово 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 цити-
раност, 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 
приложи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горенаведену адресу 
за сваки конкурс за стицање звања и заснивање рад-
ног 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.

ОСНОВНА ШКОЛА „ИВО ЛОЛА РИБАР“
21000 Нови Сад, Краљевића Марка 2/а

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1. да има одговарајуће високо образовање 
из члана 140. ст.1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена -мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-

листичке академске студије и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета и (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука – у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да испуњава услове 
за наставника те врсте школе и подручја рада, педа-
гога или психолога; 2. да је прошао обуку и положио 
испит за директора установе (изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да у 
року до 2 године од дана ступања на дужност поло-
жи наведени испит у складу са условима прописаним 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања – „Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018); 3. да 
има дозволу за рад за наставника, васпитача и струч-
ног сарадника; 4. да има најмање 8 (осам) година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања; 5. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 7. да има држављанство 
Републике Србије; 8. да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад. Уколико 
се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140. ст. 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 3. истог 
закона, то јест високо образовање стечено на сту-
дијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора школе и нај-
мање десет година рада у установи на пословима 
васпитања и образовања, након стеченог одгова-
рујћег образовања. Документа која се достављају уз 
пријаву за конкурс: 1. оригинал или оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 2. ори-
гинал или оверен препис/фотокопију дозволе за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника (лицен-
ца), 3. оригинал или оверен препис/фотокопију уве-
рења о положеном испиту за директора установе 
(пријава која не садржи уверење о положеном испи-
ту за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе), 
4. оригинал или оверен препис/фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије, 5. уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139. став 1. 
тачка 3. Закона о основама система образовања и 
васпитања (уверење о неосуђиваности - Основни 
суд, уверење о неосуђиваности - Привредни суд и 
уверење о некажњавању- МУП), 6. потврда о рад-
ном искуству, односно годинама рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, 7. потврда одговарајуће 
установе да је кандидат положио испит из српског 
језика ( осим кандидата који су средње, више или 
високо образовање стекли на српском језику, што се 
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доказује оргиналом или овереним преписом/фото-
копијом дипломе за наведени ниво образовања), 8. 
лекарско уверење (може и из радног досијеа, а кан-
дидат који буде изабран ће накнадно пре закључења 
уговора доставити ново лекарско уверење), 9. ориги-
нал или оверен препис/фотокопију извод из матичне 
књиге рођених за кандидате који су променили пре-
зиме, односно име после издавања дипломе, 10. ове-
рену фотокопију доказа о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања; извештај просветног саветника (само 
за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора установе), 11. преглед кретања у служби 
са биографским подацима (необавезно), 12. доказе 
о својим стручним и организационим способности-
ма (необавезно). Рок за пријављивање кандидата је 
15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова конкур-
са могу се поднети лично у затвореној коверти или 
препорученом поштом на адресу школе: ОШ „Иво 
Лола Рибар“, 21000 Нови Сад, Краљевића Марка 
2/а, са назнаком „Конкурс за директора”. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на 
број телефона: 021/472-1772.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА - ФУТОГ
21410 Футог, Царице Милице 2

1. Секретар установе
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2019. године

УСЛОВИ: За секретара може бити изабран кандидат 
који испуњава следеће услове прописане чланом 
139. став 1. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18-др. 
закони): 1. да има високо образовање из области 
правних наука у складу са чланом 140. Закона, које 
је стекао на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, за пуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнућа, за кривична дела примања 
или давања мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад;

2. Секретар установе ученичког 
стандарда

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже 
до 31.08.2019. године, са 64% радног 

ангажовања

УСЛОВИ: за секретара установе ученичког стандар-
да може бити изабран кандидат који испуњава сле-
деће услове прописане чланом 139. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18-др. закони); 1. да има 
високо образовање из области правних наука у скла-
ду са чланом 140. Закона, које је стекао на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређи-

вали високо образовање до 10. септембра 2005; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, за пуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнућа, 
за кривична дела примања или давања мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

3. Ликвидатор
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати поред општих законских усло-
ва за заснивање радног односа из члана 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-др. закони), морају 
испуњавати и услов за наведено радно место пред-
виђен Правилником о организацији и системати-
зацији радних места у Пољопривредној школи са 
домом ученика Футог бр. 2329 од 10.08.2018. године, 
а то је четврти степен стручне спреме, односно завр-
шену четворогодишњу средњу школу и знање рада 
на рачунару.

ОСТАЛО: Услови се доказују приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1. тачка 1., 3. и 5. чла-
на 139. Закона, саставни су део пријаве на конкурс а 
докази из става 1. тачка 2. прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Уз оштампан и попуњен фор-
мулар за пријаву на конкурс (са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја), кандидат подноси следећу документа-
цију: 1. радну биографију, 2. диплому о стеченом 
образовању оригинал или оверену фотокопију, 
3. извод из матичне књиге рођених, 4. уверење о 
држављанству(не старије од 6 месеци), 5. доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима конкурса (не 
старије од 6 месеци), 6. доказ о знању српског језика 
(за кандидате који образовање нису стекли на срп-
ском језику). Рок за подношење пријава на конкурс 
је осам дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремена и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Кандидати који испуњавају услова за пријем у радни 
однос а који су изабрани у ужи избор, биће упуће-
ни на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Пријаве за кон-
курс доставити на адресу школе, Царице Милице 2, 
21410 Футог, са назнаком „За Конкурс”, контакт тел: 
021/895-096.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОЖЕФ АТИЛА“
21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Педагошки асистент
на одређено време до 31.8.2019. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених Законом о раду, кандидати 
морају испуњавати и посебне услове прописане у чл. 
139, 140 и 141 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018) и Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012). 
Уз пријаву на конкурс доставити следећа документа: 
доказ о одговарајућој стручној спреми (VII/1 степен), 
оригинал или оверену копију дипломе;, уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 

оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о завршеном најмањем уводном 
модулу обуке за педагошког асистента, по програму 
обуке коју организује Министарство просвете, нау-
ке и технолошког развоја; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здраственој способности за рад 
са ученицима се доставља непосредно пре закљу-
чења уговора о раду. Уверење из казнене евидеције 
да кандидат није правоснажном пресудом осуђиван 
за кривична дела установа прибавља по службеној 
дужности, пре закључења уговора о раду. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „Јожеф Атила“, 
Шарпланинска 28, 21000 Нови Сад (лично или путем 
поште). Рок за предају пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узимати у разматрање.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
Николинци, Главна 42

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да: 1. поседује одгова-
рајуће образовање - средњу стручну спрему; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаа и против 
човечности, као и других добара заштићених; међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са Законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна румунски 
језик; 6. да зна ромски језик; 7. да има годину дана 
искуства у раду са децом из маргинализованих гру-
па. Кандидати, уз потписану пријаву, треба да под-
несу следећа документа: радну биографију, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о знању румунског 
језика, уверење о неосуђиваности прибавља школа 
по службеној дужности, а проверу психофизичких 
способности кандидата врши надлежна служба за 
запошљавање, доказ о радном искуству са децом 
из маргинализованих група. Пријаве слати на адре-
су: Основна школа „2. октобар“, 26322 Николинци, 
Главна 42, са назнаком „За конкурс“. За све инфор-
мације можете се обратити секретару школе, на 
телефон: 013/655-135. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел/факс: 013/742-812
e-mail: nradost@mts.rs

Васпитач
на одређено време до добијања сагласности 

надлежног органа Републике Србије за 
попуњавање слободног радног места на 

неодређено време, а најдуже до 31. августа 
2019. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије , мастер 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
студијама првог степена (основне струковне студије, 
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основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије) студијама у трајању од три годи-
не или више образовање, положен стручни испит 
и пасивно знање рада на персоналном рачунару, 
2. да кандидат има психичку, физичку и здрастве-
ну способност за рад са децом, 3. да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца ,као и за кривич-
но дело насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примања или 
давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне болести, против правног сао-
браћаја и човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да канди-
дат има држављанство Републике Србије, 5. да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: потпуну личну и радну биографију са 
адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом 
образовању, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испита за лицен-
цу, извод из матичне књиге рођених (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству РС, уверење 
да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), 
пријавни формулар (образац пријавног формулара 
кандати преузимају са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја). Кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копије. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
подносе лично или путем поште, на адресу: Трг Жар-
ка Зрењанина 10, 26220 Ковин, са назнаком „За кон-
курс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број телефона: 013/742-812.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР“
Николинци, Главна 42

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка запослене са 

функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18-др.
закони) и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) да је стекао 
средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно васпитни рад - румун-
ски језик или је положио испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; доказ 
о знању српског језика - да је стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику или је 
положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца , 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије и да зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављајушколи. Уз пријавни форму-
лар кандидати достављају следећу документацију: 
кратку биографију, извод из матичне књиге рођених 
(оверену фотокопију); уверење о држављанству РС 
(оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење из МУП-а из казне-
не евиденције; доказ о знању српског језика и језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
доказ се доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику и фотокопију лич-
не карте. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве доставити на адресу: Основна 
школа „2. октобар”, 26322 Николинци, Главна 42. 
За све информације можете се обратити секретару 
школе на телефон 013/655-135.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

Поништава се конкурс објављен у публика-
цији „Послови” од 26.09.2018. на пословима: 
наставник ликовне културе са 50% радног времена 
на одређено време до повратка запослене са поро-
диљског одсуства и део конкурса на пословима вас-
питача са 100% радног времена до повратка запос-
лене са породиљског одсуства.

ОСНОВНА ШКОЛА
„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”

26227 Долово, Аксентије Максимовић 1 

Наставник ликовне културе
са 50% радног времена, на одређено време 

до повратка запослене са породиљског 
одсуства 

УСЛОВИ: професор ликовне културе; одговарајуће 
високо образовање одређеног занимања односно 
члан 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије или спе-
цијалистичке струковне студије), у складу са Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05,100/07-аутентично тумачење, 97/08 и 44/10), 
почев од 10.09.2005, 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Кандидат у погледу стручне спреме 
мора поред навених законских услова да испуњава 
услове према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи.

Васпитач
на одређено време до повратка запослене са 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - VI или VII сте-
пен стручне спреме, по занимању васпитач, струков-
ни васпитач, специјалиста струковни васпитач или 
дипломирани васпитач без обзира на радно искуство 
и лиценцу. Кандидати су дужни да приложе: 1. доказ 
о поседовању одговарајуће стручне спреме, ове-
рена фотокопија дипломе/не старије од 6 месеци, 
2. уверење о неосуђиваности (СУП), 3. уверење да 
кандидат није под истрагом (суд), 4. извод из мати-
чне књиге рођених, 5. уверење о држављанству, 
оригинал или фотокопија, не старије од 6 месеци, 6. 
доказ да изабрани кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма - подноси се пре закључења уговора о раду. Ове-
рене фотокопије докумената не могу бити старије 

од 6 месеци. Рок за пријављивање је осам дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Избор врши комисија коју фор-
мира директор школе.

ОШ „ЛУКРЕЦИЈА АНКУЦИЋ“
26350 Самош, Маршала Тита 27

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139. и чла-
ном 140. став 1 и 2 Закона: да поседује одговарајуће 
образовање из члана 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број: 88/17 и 27/18-др.закон), за 
наставника, педагога или психолога основне школе; 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, да има лиценцу - дозволу за рад 
наставника, педагога или психолога, да има најмање 
осам година рада у установи у области образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, положен испит за директора школе (изабрани 
директор, који нема положен испит за директора је 
дужан да га положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма и није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, 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 дискримина-
торно понашање да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на којем се ост-
ваује образовно васпитни рад (само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати су дужни да уз пријаву на конкурс 
приложе: извод из матичне књиге рођених на новом 
образцу (оригинал или оверену фотокопију истог), 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију истог); оригинал 
диплому или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
или препис лиценце - дозволе за рад за наставника, 
односно психолога или педагога, потврду о стеченом 
радном стажу у области образовања и васпитања од 
послодаваца где га је стекао (потврда мора да садр-
жи назив послодавца, делатност којом се бави, рад-
но место на које је кандидат био распоређен и време 
трајања рада из области образовања и васпитања). 
Лекарско уверење са утврђеним психичким, физич-
ким и здравстевним способностима за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду, односно међусобним правима и обавеза-
ма. Уверење или потврду из МУП-а да није осуђи-
ван правноснажном пресудом, не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија), доказ, 
потврда да против кандидата није покренута оптуж-
ница за кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(оригинал или оверену копију,не старије од шест 

Наука и образовање
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месеци). Поред наведеног кандидат треба у пријави 
да наведе биографске податке са кратким прегледом 
о кретању у досадашњој служби или радном односу 
као и податке о стручном усавршавању и организа-
ционим способностима и прегледом Програма рада 
школе. Доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора о раду кандидата (извештај просветног савет-
ника) односно, доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата на конкурсу који је претходно обављао 
дужност директора школе, доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора не може се доставити, јер 
програм обуке за директора и правилник о полагању 
испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у законском 
року. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
пријаве са прилозима, а неовереним фотокопијама 
неће се узети у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом и прилозима достављају се у затвореној 
коверти са назнаком: „Конкурс за директора шко-
ле” поштом на адресу Основне школе „Лукреција 
Анкуцић“, Маршала Тита 27, 26350 Самош. Додатне 
информације могу се добити у секретаријату школе 
на број телефона: 013/675-108.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„КОЛИБРИ”

26210 Ковачица, Јанка Булика бб

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, 2 извршиоца и то: 
један за рад у ПУ „Колибри“ у Ковачици и 

један за рад у ПУ „Колибри” у Самошу
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање: лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 

(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом, 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) има држављанство Репу-
блике Србије, 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. За рад у Кова-
чици послове васпитача може да обавља лице које 
је стекло одговарајуће образовање и које је оспо-
собљено да остварује образовно-васпитни рад на 
словачком језику. За рад у Самошу послове васпита-
ча може да обавља лице које је стекло одговарајуће 
образовање на српском језику. 3. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: А) Доказ о одгова-
рајућем образовању (оверену фотокопију дипломе); 
Б) доказ издат од стране Министарства унутрашњих 
послова тј. Полицијске управе-Одсек за аналитику и 
евиденције да није осуђиван правноснажном пре-
судом за наведена кривична дела; Ц) доказ о ост-
варивању образовно-васпитног рада на словачком 
језику; Д) уверење о држављанству РС (оригинал), 
Е) извод из матичне књиге рођених. Изабрани кан-
дидат доказ о испуњењу услова из тачке 2 конкурса: 
психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом прибавља пре закључења уговора о раду. 
Конкурс остаје отворен 8 дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима 
о испуњавању услова конкурса, са назнаком „За кон-
курс”, слати на адресу: ПУ „Колибри”, Јанка Булика 
бб, 26210 Ковачица.

ПИРОТ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22

Наставник стручних предмета подручја 
рада Електротехника: Оперативни 
системи, Дигитална електроника и 
микроконтролери, Информациони 
системи и базе података, Заштита 

информационих система и Објектно 
оријентисано програмирање

на одређено време ради замене запосленог 
који је изабран за директора школе и коме 

мирује радни однос у два мандата

УСЛОВИ: (1) дипломирани инжењер електротехни-
ке; (2) дипломирани електротехнички инжењер; (3) 
дипломирани инжењер електронике; (4) професор 
електротехнике; (5) дипломирани инжењер техно-
логије, сви смерови осим текстилног и прехрамбе-
ног; (6) дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства; (7) дипломирани инжењер машинства; 
(8) мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства; (9) мастер 
инжењер машинства, претходно завршене основне 
академске студије у области машинског инжењер-
ства; (10) дипломирани инжењер мехатронике - мас-
тер.

Наставник стручних предмета подручја 
рада Машинство: Моторна возила, 

Мерење и контрола квалитета, 
Технологија за компјутерско 

управљање машина
на одређено време, замена у току боловања

УСЛОВИ: (1) дипломирани машински инжењер; (2) 
дипломирани инжењер машинства; (3) професор 
машинства; (4) дипломирани инжењер за развој 
машинске струке; (5) мастер инжењер машинства, 
претходно завршене студије првог степена - основне 
академске студије у области машинског инжењер-
ства.

Наставник предузетништва
на одређено време, замена у току 

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

УСЛОВИ: (1) дипломирани инжењер саобраћаја; (2) 
дипломирани саобраћајни инжењер; (3) дипломи-
рани економиста; (4) мастер инжењер саобраћаја, 
претходно завршене основне академске студије у 
области саобраћајног инжењерства; (5) мастер еко-
номиста, претходно завршене основне академске 
студије у области економских наука.

Наставник математике
на одређено време, замена у току боловања

УСЛОВИ: (1) професор математике; (2) дипломи-
рани математичар; (3) дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; (4) дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику; 
(5) дипломирани математичар - информатичар; (6) 
дипломирани математичар - професор математике; 
(7) дипломирани математичар за математику еко-
номије; (8) професор математике - теоријско усме-
рење; (9) професор математике - теоријски смер; 
(10) професор математике и рачунарства; (11) 
професор информатике - математике; (12) профе-
сор хемије - математике; (13) професор географије 
- математике; (14) професор физике - математике; 
(15) професор биологије - математике; (16) дипло-
мирани математичар - астроном; (17) дипломирани 
математичар - теоријска математика; (18) дипломи-
рани математичар - примењена математика; (19) 
дипломирани математичар - математика финансија; 
(20) дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); (21) дипломи-

Наука и образовање

Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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рани информатичар; (22) дипломирани професор 
математике - мастер; (23) дипломирани математи-
чар - мастер; (24) мастер математичар; (25) мастер 
професор математике. Лице из тачке 13) овог члана 
које је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије).

Наставник енглеског језика и 
књижевности са 66,67% и библиотекар 

са 33,33% радног времена
на одређено време, замена у току 

породиљског и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност); мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност); мас-
тер професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају формулар 
за пријаву на конкурс на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС и одштампани пријавни формулар зајед-
но са потребном документацијом достављају школи. 
Кандидати уз пријавни формулар прилажу: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању (канди-
дат који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и оверену 
фотокопију дипломе о завршеним студијама првог 
степена); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења или потврде о неосуђиваности за горенаведе-
на кривична дела и да није утврђено дискримина-
торно понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије 
од шест месеци); кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, достављају и доказ да 
познају језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - оверена фотокопија дипломе или уверења 
о стеченом средњем, вишем или високом образо-
вању на српском језику или оригинал или оверена 
фотокопија уверења односно потврде о положеном 
испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор, у року од 8 дана биће упуће-
ни на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду доставља уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Пријавни формулар са 
потребном документацијом се подноси лично или 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ и на 
огласној табли Националне службе за запошљавање 
у Пироту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ОШ „8. СЕПТЕМБАР“
18300 Пирот, Данила Киша 21

1. Психолог
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

2. Наставник француског језика
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

3. Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најдуже до 

31.08.2019. године, са 20% радног времена, 
за рад у издвојеном одељењу у Пољској 

Ржани

4. Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, односно до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1) 
да има одговарајуће високо образовање прописа-
но чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018).

За радно место психолог: професор психологије, 
дипломирани психолог- општи смер или смер школ-
ске психологије, дипломирани школски психолог - 
педагог, дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог, мастер психолог, дипло-
мирани психолог- мастер. Лица која су стекла ака-
демско звање мастер, односно дипломирани-мастер 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно-пе-
дагошких предмета.

За радно место наставник француског јези-
ка: професор, односно дипломирани филолог за 
француски језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил 
француски језик), мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет/
профил француски језик), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм Језик, књижев-
ност и култура), мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајућу 
предмет).

За радно место наставник енглеског јези-
ка: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, дипломирани профе-
сор енглеског језика и књижевности, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил 
енглески језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/про-
фил енглески језик), дипломирани филолог англис-
та - мастер, мастер професор језика и књижевности 
(студијски програм Језик, књижевност и култура), 
мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

За радно место педагошки асистент: да има 
одговарајуће образовање - средња стручна спрема 
- IV степен стручне спреме и завршен програм обуке 
за педагошког асистента који је прописан од стране 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (уводни модул).

ОСТАЛО: кандидат мора и: 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 

као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар преузет са званич-
не интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Уз пријаву на конкурс (са кратком 
биографијом) и пријавни формулар, кандидат дос-
тавља: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених, уверење МУП-а да није осуђиван, а канди-
дати који нису стекли образовање на српском језику, 
достављају и доказ да познају језик на коме се изво-
ди образовно васпитни рад: оверена фотокопија 
дипломе или уверења о стеченом срењем, вишем 
или високом образовању на српском језику или 
оригинал или оверена фотокопија уверења однос-
но потврде о положеном испиту из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
на горенаведену адресу. Конкурс остаје отворен 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. 

СРЕДЊА ШКОЛА БАБУШНИЦА
18330 Бабушница, Омладинских бригада бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 122, 139 и 140 став 1. и 2. Закона о сис-
тему образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 – др. закони) и чл. 2-7 Правилни-
ка о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
108/2015), а то су: 1) да има одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1. и 2. Закона о систе-
му образовања и васпитања, за наставника мешови-
те школе, односно гимназије и стручне школе, под-
ручје рада гимназија и подручје рада машинство и 
обрада метала, педагога или психолога, стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стучне области за одговарујући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (лице које има завршене ове сту-
дије другог степена, мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стучне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године); 2) да 
поседује дозволу за рад односно положен стручни 
испит за наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка; 3) да је савладао обуку и да има положен испит 
за директора установе; 4) да има психичку и физичку 
и здравствену способност са рад са децом и учени-
цима; 5) 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 

Наука и образовање
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из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 6) да има држављанство Републике 
Србије; 7) да зна српски језик јер се на њему ост-
варује васпитно-образовни рад; 8) да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања про-
писано је да кандидат за директора установе обра-
зовања и васпитања: који је стекао неко од звања 
према прописима из области образовања има пред-
ност за избор директора установе образовања и вас-
питања; не може да буде лице које је правноснажно 
осуђено за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности; не може да оствари предност приликом избо-
ра ако је у току избора утврђено да је против њега 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одрђивању притвора пре подношења 
оптужног предлога - за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита 
и друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), 
као доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања, ако 
је кандидат претходно обављао дужност директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс (формулар за пријаву 
за конкурисање налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја) кандидати подносе следећу документа-
цију: биографију са прегледом кретања у служби, 
адресом становања, бројем телефона, адресом елек-
тронске поште; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању (овера не 
старије од 6 месеци); оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу за наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (овера не старије од 6 месеци); потврду 
о радном искуству у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (потврда обавезно садржи податак о 
радном стажу, установи и пословима које је лице 
обављало); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци од дана достављања 
пријаве на конкурс); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказ издаје 
надлежна Полицијска управа МУП-а и не сме бити 
старији од дана објављивања конкурса); доказ издат 
од стране надлежног привредног суда да кандидат 
није правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (не сме бити старији од 
дана објављивања конкурса); доказ издат од стра-
не надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 

предлога - за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом (не сме бити старији од дана објављи-
вања конкурса); уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); уверење о положеном испиту за 
директора установе (уколико га нема изабрани кан-
дидат је дужан да испит положи у законском року); 
доказ о познавању српског језика на ком се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказује се овереном 
фотокопијом јавне исправе о стеченом образовању, 
а уколико стечено образовање није на језику на ком 
се остварује образовно-васпитни рад потребан је 
доказ да је кандидат положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске орга-
низације); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата у складу са чланом 123. 
став 14. Закона о основама система образовања и 
васпитања (извештај просветног саветника, уколико 
га нема кандидат доставља краћу изјаву на околност 
недостављања извештаја, а пријава се сматра пот-
пуном); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања у 
складу са чланом 123. став 15. Закона о основама 
система образовања и васпитања доставља канди-
дат који је претходно обављао дужност директора 
школе (ако је извршен стручно-педагошки надзор, 
односно потврду школе ако надзор није извршен); 
предлог плана рада за време мандата; доказе о посе-
довању организационих способности, о успесима у 
наставно-педагошком раду; извод из матичне књи-
ге рођених (венчаних за жене); штампане податке 
или фотокопију личне карте. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“. Пријаву заједно са осталом 
потребном документацијом доставити у затвореној 
коверти, непосредно или поштом на горенаведену 
адресу школе, са назнаком „Конкурс за директора”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити у секретаријату школе и путем телефона: 
010/385-026.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
18300 Пирот, Саве Немањића 2

Наставник географије
на одређено време до повратка одсутног 

радника, са 25% радног времена, у одељењу 
у Крупцу

УСЛОВИ: Потребна документација:1. формулар за 
пријаву на конкурс, преузет са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја РС, 2. биографија (CV), 3. оверена фото-
копија дипломе, стечена одговарајућа стручна спре-
ма према Правилнику 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, 
13/2018): професор географије, дипломирани геог-
раф, професор географије и историје, дипломира-
ни професор биологије и географије, дипломирани 
професор географије и информатике, професор 
биологије-географије, професор физике-географије, 
професор географије-информатике - дипломирани 
професор географије-мастер, дипломирани географ 
- мастер, мастер географ, мастер професор геогра-
фије, мастер професор биологије и географије, мас-
тер професор географије и информатике, дипломи-
рани географ - просторни планер, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани-мастер треба 
да имају завршене основне академске студије сту-
дијског програма: географија, дипломирани геог-
раф, професор географије, двопредметне студије 

биологије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике, 4. извод из казнене еви-
денције о неосуђиваности за горе наведена кривич-
на дела и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, које издаје надлежна полицијска управа, 5. 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија), 6. извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
7. кандидати који нису стекли образовање на српс-
ком језику, достављају и доказ да познају језик на 
коме се изводи образовно васпитни рад: овере-
на фотокопија дипломе или уверења о стеченом 
срењем, вишем или високом образовању на српском 
језику или оригинал или оверена фотокопија уве-
рења односно потврде о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од 8 дана биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за запошљавање. Кан-
дидат који буде изабран пре закључења уговора о 
раду доставља уверење о здравственој способности, 
не старије од шест месеци. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања конкурса. Форму-
лар за пријаву на конкурс са потребним документи-
ма слати на адресу школе: ОШ „Свети Сава“, Саве 
Немањића 2, 18300 Пирот или предати лично код 
секретара школе на адреси: Саобраћајни полигон, 
Кеј бб, Пирот. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ВАСПИТАЧА ПИРОТ
18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Наставник у звању наставник страног 
језика за научно-наставну област 

Страни језик, за ужу стручну област 
Руски језик

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: академски назив др наука, магистар или 
стручни назив специјалисте академских студија нау-
чне - стручне области за коју се бира - област - Руски 
језик као и наставник страног језика који има сте-
чено високо образовање првог степена, објављене 
стручне радове у траженој области способност за 
рад уз позитивну оцену наставног рада добијене 
у студентској анкети и најмање три године радног 
искуства. Остали услови за избор наставника утврђе-
ни су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“ 88/2017) и општим актима школе - Правилни-
ком о условима, начину и поступку избора у звања 
наставника и сарадника, Високе школе струковних 
студија за образовање васпитача Пирот. Уз пријаву 
на конкурс кандидати су дужни да поднесу: биогра-
фију са свим битним подацима, установа или преду-
зеће где је кандидат тренутно запослен и професио-
нални статус – потврда, кретање у професионалном 
раду (трајање запослења и звање), списак радова 
и саме радове, остале податке: о наставном раду, 
стручном и професионалном доприносу; о ангажо-
вању у развоју наставе и других делатности висо-
кошколске установе и доприносу локалној и широј 
заједници. докази у овереној фотокопији; извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
диплома или нострификација дипломе стечене у 
иностранству, додатак дипломи, докази о изборима 
у звање ако је кандидат био биран у звање. Доказе 
надлежних органа поводом чињенице да кандидат 
није правоснажном пресудом осуђен за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошкол-
ској установи, прибавља школа, по пријему. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу: Висока школа струковних сту-
дија за образовање васпитача Пирот, Ћирила и 
Методија 29, Пирот. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ПОЖ АРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ“

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

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

повратка привремено одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има одго-
варајуће високо образовање на студијама првог сте-
пена, студијама дугог степена, студијама у трајању 
од три године, као и одговарајуће више образовање.

Медицинска сестра васпитач
на одређено време ради замене запосленог 

преко 60 дана, до повратка привремено 
одстуног запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице 
под условима прописаним законом и ако има одгова-
рајуће високо образовање са звањем васпитач деце 
јасленог узраста и средње образовање са звањем 
медицинска сестра васпитач.

Дефектолог-олигофренолог-
приправник

на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије); на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима којинсу уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима 
са званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса лично или на горенаве-
дену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс”. Усло-
ви за рад на радном месту за све кандидате су сле-
дећи: а) да има одговарајуће образовање, б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом, в) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује васпитно-образовни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачке 4 а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености из тачке 4 б) ове 
одлуке доставља се пре закључења уговора о раду. 
Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкур-
сна комисија коју ће директор именовати посебним 
решењем. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом. Текст јавног конкурса пред-
ставља саставни део ове одлуке. 

ПОЖАРЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
12000 Пожаревац, Симе Симића 1

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (замена 
помоћника директора, који је именован до 
31.8.2019. године), са 50% радног времена

Наставник биологије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана 

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, са 40% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/2017) и то: да имају одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140. ст. 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања и у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији; 1. да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 2. 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 родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобрасћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 3. да имају држављанство Републике Србије; 
4. да знају српски и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. За наведено радно место кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ о испуњености усло-
ва из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс кандидати поред био-
графије треба да приложе: 1. оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, 2. оверену фото-
копију извода из књиге рођених, 3. оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије, 
4. доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривична дела за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5. доказ о познавању језика на којем 
се остварује образовно- васпитни рад кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Кандидати женског пола 
који у дипломи имају једно презиме, а у пријави на 
конкурс друго, треба да доставе и извод из књиге 
венчаних - оверена фотокопија. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати са назнаком „За конкурс”, на адресу: 
Пожаревачка гимназија, Симе Симића 1, Пожаревац. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће раз-
матрати, а сви кандидати у пријави треба да наведу 
број контакт телефона.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „НЕВЕН“
31330 Прибој, Пионирска 2

тел. 033/245-2488, 033/245-1035

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Конкурс се објављује у публикацији 
„Послови“. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора Установе. Кандидат 
за радно место медицинске сестре васпитача треба 
да испуњава услове из члана 139. Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: а) има 
одговарајуће образовање (завршен IV степен стучне 
спреме, занимање-медицинска сестра васпитач); б) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, потив правног саобраћаја и потив човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са Законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 

Наука и образовање
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о испуњености услова из тачака 5а), в), г) и д) дос-
тављају се уз пријаву, а доказ о испуњености услова 
из тачке 5б) ове одлуке прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ТЕХНИЧКО-ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
Сјеница, Саве Ковачевића 15

тел. 020/741-048

Наставник енглеског језика
на одређено време док мирује радни однос 

запосленом именованом за директора

Наставник математике
на одређено време док мирује радни однос 

запосленом именованом за директора

Наставник математике
са 33% радног времена, на одређено 

време док мирује радни однос запосленом 
именованом за директора

Наставник математике
са 37% радног времена, на одређено време, 

а најдуже до 31.08.2019. године

Наставник текстилне групе предмета
са 30% радног времена, на одређено време, 
упражњено место, а најдуже до 31.08.2019. 

године

Наставник прехрамбене групе предмета
са 20% радног времена, на одређено време, 
упражњено место, а најдуже до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште 
услове прописане Законом о раду као и посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 ЗОСОВ („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018); да имају одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у средњој школи. У радни однос може бити примље-
но 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 безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и слостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела давање или примање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање, да има држављанство 
Србије, да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: За наведена радна места кандидат уз 
пријавни формулар преузет са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја треба да 
достави: кратку биографију, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе, доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139. став 1. ЗОСОВ-а, извод из матичне књи-
ге рођених - оригинал или оверена фотокопија (на 
обрасцу који важи трајно), уверење о држављанству 
РС - оригинал или оверену фотокопију (не старије од 
6 месеци), доказ о знању српског језика, као језика 
на ком се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, изабрани кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду. Доказ о испуње-
ности услова доставља се у оригиналу или овереној 
фотокопији. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Сви кандида-
ти у пријави треба да наведу број контакт телефона 

и тачну адресу. Пријаве слати на адресу: Технич-
ко-пољопривредна школа, Саве Ковачевића 15, са 
назнаком „За конкурс“.

ПРОКУПЉЕ

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Краља Петра 3

тел. 027/371-315

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
10.10.2018. године за радно место наставни-
ка стручних предмета пољопривреде, смер 
воћар - виноградар, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА 
18420 Блаце, Краља Петра I 3

тел. 027/317-315

Наставник стручних предмета 
пољопривреде воћар - виноградар

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

ради неге детета, са 70% радног времена

Наставник стручних предмета 
пољопривреде, смер воћар - виноградар

на одређено време до повртка лица са 
функције директора

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. год. 
или на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или да је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије 
или положио стручни испит(испит за лиценцу) и да 
поседује звање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гласник - Просветни глас-
ник“, бр. 5/15, 10/16, 7/17 и 13/18); да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања и 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискримитарно понашање.

ОСТАЛО: Кандидат доставља: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, потврду са факул-
тета о положеним испитима из психологије, педа-
гогије, методике у вредности 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе или потврду о положеним испитима из 
педагогије и психологије или потврду о положеном 
стручном испиту, извод из матичне књоиге рођених 
и уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци. Лекарско уверење се доставља пре закључења 
уговора о раду, уверење да кандидат није осуђиван 
прибавља установа. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник информатике и рачунарства 
и дигиталне писмености

са 50% норме, на одређено време до 
престанка функције помоћника директора, 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: Занимање - једно од наведених: профе-
сор, односно дипломирани професор (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике, математике, физике, електротехни-
ке, машинства или техничког образовања); профе-
сор, односно дипломирани професор са завршеним 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, двоп-
редметне студије, где је један предмет обавезно 
информатика; дипломирани математичар, дипло-
мирани физичар, дипломирани информатичар (сви 
смерови и одсеци, са завршеним основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године); дипломирани инжењер са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године у 
области информатике, информационих технологија, 
организационих наука, електротехнике и рачунар-
ске технике; дипломирани економиста (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године у области 
информатике); мастер професор у области информа-
тике, математике, физике, електротехнике, машин-
ства; мастер професор (двопредметне студије) где 
је један предмет обавезно информатика; мастер 
математичар, мастер физичар, мастер информа-
тичар (свих смерова и одсека); мастер инжењер у 
области информатике, информационих технологија, 
организационих наука, електротехнике или рачунар-
ске технике; мастер економиста у области информа-
тике; мастер дизајнер медија у образовању; мастер 
библиотекар-информатичар; мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из области информатике, информационих 
технологија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске технике). 
Лица која су стекла академско звање мастер морају 
да имају у оквиру завршених основних академских 
студија положено најмање пет испита из информа-
тичких предмета, од тога најмање један из области 
Програмирање и два предмета из једне или две 
следеће области - математика или теоријско рачу-
нарство. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада из предмета Информатика и рачунарство 
може да изводи и лице које је на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
које су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, савладало програм рачунарства и 
информатике у трајању од најмање четири семес-
тра. Уколико школа преузимањем или конкурсом не 
заснује радни однос са лицем које испуњава услове 
из ст. 1-3 ове тачке, наставу и друге облике образов-
но-васпитног рада за предмет Информатика и рачу-
нарство може да изводи и: мастер учитељ, који је 
током студија остварио 90 ЕСПБ бодова из области 
информатике и рачунарства; лице које је стекло 
стручни назив струковни специјалиста, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 7. окто-
бра 2017. године, ако у оквиру завршених студија 
има положено најмање пет информатичких предме-
та (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунарство). 
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Испуњеност услова из ове тачке утврђује министар-
ство надлежно за послове образовања, на основу 
наставног плана и програма студија, односно студијс-
ког програма. Како се предмет дигитална писменост 
изводи се у оквиру Функционалног основног образо-
вања одраслих неопходно је да кандидат има серти-
фикат о положеној обуци за наставнике за извођење 
наставе у ФООО. Кандидат треба и: да има психичку, 
физичку и здравствену способност; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, а заједно са одштампаним пријавним формула-
ром школи достављају: радну биографију, уверење о 
држављанству или извод из матичне књиге рођених, 
диплому или уверење о стеченом образовању, сер-
тификат о положеној обуци за наставнике у ФООО, 
уверење о неосуђиваности које издаје надлежна 
полицијаска управа, кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику потребно је да при-
ложе доказ о знању српског језика. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Потребно је тражена документа приложити 
у оригиналу или оверене фотокопије (овера не сме 
бити старија од 6 месеци). Уверење о држављанству 
и о неосуђиваности не сме бити старије од 6 месе-
ци. Уколико се уместо дипломе прилаже уверење о 
стеченом образовању, оно не сме бити старије од 6 
месеци. Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и 
пријаве уз које су достављене неоверене фотоко-
пије потребних докумената, неће се узимати у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, лично или телефоном: 
026/4617-380.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
11322 Скобаљ, Маршала Тита 109

тел. 026/4791-203

Наставник енглеског језика
са 10% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да има одговарајуће обра-
зовање, у складу са чланом 140. Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; обавезно је обра-
зовање 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са европ-
ским системом преноса бодова. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства (део „Ново на сајту”), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
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 ста-
рије од 6 месеци (може и оверен препис/фотоко-
пија); оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, извод из матичне књиге рођених 
или оверен препис/ фотокопија, доказ о неосуђива-
ности (уверење из МУП-а), уверење (потврда) висо-
кошколске установе да има образовање из члана 
140. ЗОСОВ-а из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије, психоло-
гије и методике или има положен стручни испит или 
испит за лиценцу, сматра се 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, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са европским системом 
преноса бодова, али о томе мора да пружи одгова-
рајући доказ. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација се не враћа кандидатима који доста-
ве пријаве. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Лекарско 
уверење доставиће изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се достављају непо-
средно или путем поште на адресу школе, са наз-
наком „За конкурс”: ОШ „Иво Лола Рибар” Скобаљ, 
Маршала Тита 109, 11322 Скобаљ.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“ 

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник солфеђа
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са функције директора 

школе

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника солфеђа може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: 1. поседовање 
одговарајућег образовања, односно одговарајуће 
високо образовање прписано чланом 140. став 1. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр.88/17), стечено, на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 

који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; и то: дипломирани музичар, 
усмерење музички педагог; дипломирани музички 
педагог; дипломирани музичар - педагог; професор 
солфеђа и музичке културе; професор солфеђа; мас-
тер теоретичар уметности, професионални статус - 
музички педагог. 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3. поседовање држављанства Републике 
Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 5. знање српског 
језика, односно језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
краћу биографију са одштампаним формуларом, 2) 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству не старије од месец дана), ориги-
нал или оверена фотокопија, 3) извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 
4) оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 5) доказ о неосуђиваности; 
6) доказ о знању српског језика, осим за кандидате 
који су на српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање. Све оверене фотокопије напред поменуте 
документације не смеју бити старије од 6 месеци. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће 
се узети у разматрање. Решење о избору кандидата 
конкурсна комисија доноси у року од осам (8) дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Школа 
нема обавезу да кандидатима пријављеним на кон-
курс врате приложену документацију по конкурсу. 
Пријаве треба послати на адресу: Основна музич-
ка школа „Божидар Трудић“, 11420 Смедеревска 
Паланка, 10. октобра 13. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 026/317-490.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„БОЖИДАР ТРУДИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, 10. октобра 13
тел. 026/317-490

Наставник флауте
на одређено време ради замене одсутне 

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

и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника флауте може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: 1. поседовање одго-
варајућег образовања, односно одговарајуће висо-
ко образовање прписано члана 140. став 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр.88/17), стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
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чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; и то дипломирани музичар-флаутиста, 
дипломирани музичар-усмерење флаутиста , мас-
тер музички уметник –професионални статус флау-
тиста, академски музичар флаутиста или дипломи-
рани флаутиста; 2. поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; 3. поседовање држављанства Републике 
Србије; 4. неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; 5. знање српског 
језика, односно језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 1) 
краћу биографију са одштампаним формуларом, 2) 
доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству не старије од месец дана) , ориги-
нал или оверена фотокопија, 3) извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија; 
4) оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 5) доказ о неосуђиваности; 
6) доказ о знању српског језика, осим за кандидате 
који су на српском језику стекли одговарајуће обра-
зовање. Све оверене фотокопије напред поменуте 
документације не смеју бити старије од 6 месеци. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве конкурсна комисија неће 
се узети у разматрање. Решење о избору кандидата 
конкурсна комисија доноси у року од осам (8) дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос. Школа 
нема обавезу да кандидатима пријављеним на кон-
курс врате приложену документацију по конкурсу. 
Пријаве треба послати на адресу: Основна музич-
ка школа „Божидар Трудић“, 11420 Смедеревска 
Паланка, 10. октобра 13. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе и путем 
телефона: 026/317-490.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб 

тел. 026/663-999

Наставник немачког језика
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: Kандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајуће образовање које подразумева 
одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, или специјалистич-
ке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи, док за референта финансијско-рачуновод-
ствених послова одговарајуће образовање подразу-
мева: економски техничар, економиста и дипломи-
рани економиста. Поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-

ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; држављанство Републике Србије; да кан-
дидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачка 5) доказује 
се тако што кандидат који није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику је у оба-
вези да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и одштампаног заједно са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доставе установи. 
Документа се достављају у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 026/663-999 
(секретар) или 026/663-990 (директор).

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајуће образовање које подразумева 
одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалистич-
ке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи, док за референта финансијско-рачуновод-
ствених послова одговарајуће образовање подразу-
мева: економски техничар, економиста и дипломи-
рани економиста. Поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, нити 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да није није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуње-
ности услова из става 1 тачка 5) доказује се тако што 
кандидат који није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику је у обавези да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства и 
одштампаног заједно са потребном документацијом 
о испуњености услова доставе установи. Документа 

се достављају у оригиналу или овереним фотоко-
пијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 026/663-999 
(секретар) или 026/663-990 (директор).

Наставник техничког и информатичког 
образовања

са 90% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајуће образовање које подразумева 
одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, или специјалистич-
ке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи, док за референта финансијско-рачуновод-
ствених послова одговарајуће образовање подразу-
мева: економски техничар, економиста и дипломи-
рани економиста. Поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; држављанство Републике Србије; да кан-
дидат зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни 
део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду. Доказ 
о испуњености услова из става 1 тачка 5) доказује 
се тако што кандидат који није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику је у оба-
вези да достави доказ да је положио испит из српс-
ког језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и одштампаног заједно са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доставе установи. 
Документа се достављају у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 026/663-999 
(секретар) или 026/663-990 (директор).

Референт финансијско-
рачуноводствених послова

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

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: одговарајуће образовање које подразумева 
одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, или специјалистич-
ке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, у складу са Правилником о 
врсти стручне спреме за рад наставника у основној 
школи, док за референта финансијско рачуновод-
ствених послова одговарајуће образовање подразу-
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мева: економски техничар, економиста и дипломи-
рани економиста. Поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима; неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, у складу са 
законом; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Доказ о испуње-
ности услова из става 1 тачка 5) доказује се тако што 
кандидат који није стекао средње, више или високо 
образовање на српском језику је у обавези да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Потребно је да кандидати попуне пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства и 
одштампаног заједно са потребном документацијом 
о испуњености услова доставе установи. Документа 
се достављају у оригиналу или овереним фотоко-
пијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 026/663-999 
(секретар) или 026/663-990 (директор).

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР“

11420 Смедеревска Паланка, Војводе Степе 20
тел. 026/340-721

Наставник енглеског језика

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка запосленог 

са боловања, са 20% радног времена 

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
наставника енглеског језика може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 
139. Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати морају да имају одговарајуће обра-
зовање за наставнике основне школе у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
У складу са чланом 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским пре-
носом система бодова. Кандидат који не поседује ово 
образовање, биће дужан да га стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же: радну биографију, попуњен пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, уверење о држављанству РС (оргинал 
или оверену копију, не старије од шест месеци), 
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139. став 
1. тачка 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања и непостојању дискриминаторног пона-
шања (оригинал или оверену копију, не старије од 6 
месеци), доказ о знању српског језика (обавезно за 
кандидате који образовање нису стекли на српском 
језику), оверену копију уверења о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту или потврду 
високошколске установе да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања (није обавез-
но, уколико кандидат исто поседује, пожељно је 
да достави). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Одлуку о избору кан-
дидата комисија ће донети у року од 8 дана од дана 
добијања резултата психолошке процене способ-
ности за рад са ученицима. Пријаве слати на адре-
су: ОШ „Херој Иван Мукер“, Војводе Степе 20, 11420 
Смедеревска Паланка. Ближе информације се могу 
добити код секретара школе, тел. 026/340-721.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

11300 Смедерево, 16. октобра бб
тел. 026/641-290

Оглас објављен 24.10.2018. године у публи-
кацији „Послови“ се поништава у целости, за 
сва наведена радна места.

СОМБОР

ОСНОВНА И СРЕДЊА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА

„ПЕТРО КУЗМЈАК“
25233 Руски Крстур, Русинска 63

тел. 025/703-042

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о 

основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017): да има држављанство 
Републике Србије; да има високо образовање пред-
виђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017) и 
испуњава услове за наставника у гимназији, настав-
ника у средњој стручној школи за образовни профил 
туристички техничар у четверогодишњем трајању, 
васпитача и стручног сарадника (школског педаго-
га или психолога); да зна језик на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у школи; да има лиценцу 
или уверење о положеном стручном испиту; да има 
8 година радног стажа на пословима образовања 
и васпитања, после завршеног школовања; да има 
обуку и положен испит за директора установе; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није правоснажно 
осуђиван за кривична дела за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за крвично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изрецену кривичну санкцију, и да за 
лице није утврђено дискриминаторно понашање; да 
поднесе биографију са кратким прегледом вршења 
послова (кретање у служби) и предлогом програма 
рада директора школе, а ако се на конкурс јави лице 
које је већ на дужности директора школе, дужно је 
да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Дока-
зе о испуњености услова конкурса из тачака 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9 подносе кандидати заједно са прија-
вом, а доказ из тачке 8 прибавља установа. Термин 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи доказе о испуњавању услова кон-
курса и радно професионалну биографију са органи-
заторским и другим квалитетима који су неопходни 
за обављање послова директора школе, а наведени 
су у тачки 9 конкурса.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
25000 Сомбор, Славише Вајнера Чиче бб

тел. 025/440-431

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

одсутне раднице са породиљског одсуства, 
са 40% радног времена

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

одсутне раднице са породиљског одсуства, 
са 88,89% радног времена

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

одсутне раднице са породиљског одсуства, 
са 66,67% радног времена

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор и има најмање три члана, а чији 
је обавезни члан секретар школе. Услови за пријем 
у радни однос: да има одговарајући степен и врсту 
школске спреме: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), у 
складу са Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 
97/08 и 44/10 почев од 10.09.2005.г.); на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10.09.2005.г.; 
звање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
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ник” бр. 6/96, 3/2010, 13/18); образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Кандидат уз пријавни формулар подноси: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; доказ да имају образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања, са најмање 30 
бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом бодова; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); уверење 
да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење под-
носи изабрани кандидат пре потписивања уговора о 
раду. У поступку одлучивања о избору наставника 
и стручних сарадника врши се ужи избор кандидата 
који се упућују на претходну проверу психофизичких 
способности за рад са ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за 
пријаву је 8 дана од објављивања у листу „Послови“. 
Пријавне формуларе са потребном документацијом 
доставити на адресу или лично предати секретару 
школе.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

25000 Сомбор, Хаџића Светића 18
тел. 025/482-586

Наставник предметне наставе - 
пољопривредна група предмета, 
пољопривредна техника - обука 

вожње трактора, оправка и одржавање 
пољопривредне технике

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: звање у складу са правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
средњој школи: дипломирани инжењер пољоприв-
реде за механизацију пољопривреде; дипломирани 
инжењер пољопривреде за одржавање и експло-
атацију механизације у пољопривреди; дипломи-
рани инжењер пољопривреде за пољопривредну 
технику; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смерови: механизације, пољопривредна техника 
или пољопривредна техника и рационализација; 
дипломирани машински инжењер за машинске кон-
струкције и механизацију, усмерење пољопривред-
но машинство; дипломирани машински инжењер за 
аутоматско (са изборним програмом пољопривредне 
машине); мастер инжењер пољопривреде, претход-
но завршене основне академске студије на одсеку; 
пољопривредна техника).

Наставник предметне наставе 
- прехрамбена група предмета, 

прехрамбена технологија - испитивање 
намирница за образовне профиле: 

прехрамбени техничар и техничар за 
биотехнологију

УСЛОВИ: звање у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника у 
средњој школи: дипломирани инжењер технолог, 
одсек органско-технолошки, група: биотехнолошка; 
дипломирани инжењер технолог, одсеци: прехрам-
бено инжењерство, биохемијско и прехрамбено 
инжењерство, хемијско и биохемијско инжењер-
ство или биохемијско инжењерство и биотехноло-
гија; дипломирани инжењер технологије, смеро-
ви: угљено-хидратне хране, конзервна храна или 
микробиолошки процес; дипломирани инжењер 
технологије исхране; дипломирани инжењер пре-
храмбене технологије анималних производа; дипло-
мирани инжењер прехрамбене технологијебиљних 
производа; дипломирани ветеринар за хигијену и 
технологију животних намирница; дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологију конзерви-
рања и врења; дипломирани инжењер пољопривре-
де за технологију ратарских приозвода; дипломира-
ни инжењер пољопривреде за технологију сточних 
производа; дипломирани инжењер пољопривреде 
за технологију анималних производа; дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологијубиљних про-
извода.

ОСТАЛО: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор и има најмање три члана, а чоји 
је обавезни члан секретар школе. Услови за пријем 
у радни однос: да кандидат има одговарајући сте-
пен и врсту школске спреме: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне 
студије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 76/05, 100/07-аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10 почев од 10.09.2005.г.; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005.г.); образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да кан-

дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; лице за радно место наставника 
предметне наставе - пољопривредна група предме-
та мора имати претходно положен специјалистички 
испит за возача моторних возила - инструктора. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Кандидат уз пријав-
ни формулар подноси: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студирања или након дипломирања, 
са најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење да кандидат није осуђиван; 
лице за радно место наставника предметне наста-
ве - пољопривредна група предмета мора поднети 
уверење о положеном специјалистичком испиту за 
возача моторних возила - инструктора. Лекарско 
уверење подноси изабрани кандидат, пре потписи-
вања уговора о раду. У поступку одлучивања о избо-
ру наставника и стручних сарадника врши се ужи 
избор кандидата који се упућују на претходну про-
веру психофизичких способности за рад са учени-
цима, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана од објављи-
вања у публикацији „Послови“. Пријавне формуларе 
са потребном документацијом доставити на адресу 
или лично предати секретару школе, са назнаком: 
„За конкурс - наставник пољопривредне групе пред-
мета“, „За конкурс - наставник прехрамбене групе 
предмета“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ПЕТАР КРАНЧЕВИЋ”

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

Наставника солфеђа
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; дипломи-
рани музичар, усмерење музички педагог; профе-
сор солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; 
дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички педагог. 
Кандидат треба да испуњава и остале услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања: да има одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 и 142 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС” број 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон) и у складу са одредбама Правилника о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник“ број 
16/2015, 11/2016 и 2/2017), Правилника о степену 
и врсти образовања наставника у основној музич-
кој школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
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ник“, број 18/2013 и 2/2017), одговарајуће образо-
вање 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 пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дело примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пси-
холошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима за кандидате из ужег избора који испуња-
вају услове у погледу врсте стручне спреме, а који 
су се благовремено и са потпуном документацијом 
пријавили на конкурс, вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Наведени услови се доказују прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Докази о испуњености услова су саставни део 
пријаве на конкурс, а доказ о психофизичкој способ-
ности се пребавља пре закључења уговора о раду. 
Приликом пријаве на конкурс кандидат је дужан 
да приложи следеће доказе: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању и оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу, уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима, извод из МКР (оригинал или оверена фотоко-
пију), уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена фотокопију), доказ да кандидат 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 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; доказ о знању српског језика и 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Сви докази који 
се прилажу уз пријаву на конкурс морају бити ори-
гинали или оверене фотокопије. По завршеном кон-
курсу документација се не враћа кандидатима. Рок 
за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Лице за контакт: Ната-
ша Јовановић, дипломирани правник. Пријаве са 
потребном документацијом слати на адресу школе, 
са назнаком “За конкурс”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

УСТАНОВА ЗА ПРЕДШКОЛСКО
ВАСПИТАЊЕ И ОБРАЗОВАЊЕ

„ПОЛЕТАРАЦ”
Рума, Вељка Дугошевића 144

тел, 022/479-137

Васпитач
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године - васпитач или високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије ), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем - васпитач; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
коме се остварује васпитно-образовни рад (доказ су 
у обавези да доставе само они кандидати који одго-
варајуће образовање нису стекли на српском језику). 
Докази о испуњености услова из тачака 1), 3)-5) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) 
прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс сви кандидати треба 
да приложе: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија који не могу да буду старији од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија са холо-
грамом); оригинал или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Устано-
ва за предшколско васпитање и образовање „Поле-
тарац”, Рума, 27. октобра 38/2, а ближе информације 
се могу добити на телефон: 022/479-137.

Педагошки асистент
на одређено време до краја радне 

2018/2019. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: 1) да има одговарајуће образовање - средње 
образовање; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад (доказ су у обавези да доставе 
само они кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику); 6) да има завршену 
уводну обуку за педагошког асистента.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија који не могу да буду старији од шест 

месеци); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија са холо-
грамом); оригинал или оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовању. Кандидат поред горенаве-
дених доказа мора доставити и оригинал или овере-
ну фотокопију сертификата о завршеној уводној обу-
ци за педагошког асистента. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве се подносе на адресу: Установа 
за предшколско васпитање и образовање „Полета-
рац”, Рума, 27. октобра 38/2, а ближе информације 
се могу добити на телефон: 022/479-137.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које испуњава услове прописане чл. 122, 
139 и чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018-др.закон) као и услове који су 
прописани Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 108/2015), и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника у основној 
школи, за педагога и психолога, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године; лице 
које је завршило студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука, мора да има завршене студије првог 
степена из научне односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање, да није правноснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужности; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно васпит-
ни рад; да има дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника (испит за лиценцу или стручни испит); 
да има обуку и положен испит за директора устано-
ве (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора је дужан да положи испит за директора 
школе у року до две године од дана ступања на 
дужност у складу са условима прописаним Законом 
о основама образовања и васпитања - „Сл гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018); да има најмање осам (8) 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника), односно 
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резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања уколико се на кон-
курс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора школе.
ОСТАЛО: Уз одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар (са сајта Министарства просвете) кандидат 
треба да приложи: радну биографију са прегле-
дом кретања у служби и прегледом програма рада 
директора школе; доказ да поседује одговарајуће 
високо образовање: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе не страрије од 6 месеци; оверен 
препис/оверену фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу за наставника или стручног 
сарадника, односно стручном испиту за наставника, 
односно стручног сарадника - дозволу за рад (ове-
рен препис или оверена фотокопија документа не 
старија од шест месеци); доказ да зна српски језик: 
потврда одговарајуће установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика (осим кандидата који 
су средње, више или високо образовање стекли на 
српском језику, што се доказује оригиналом или ове-
реним преписом /фотокопијом дипломе за наведени 
ниво образовања); оригинал/оверен препис/овере-
ну фотокопију доказа о положеном испиту за дирек-
тора (пријава кандидата која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора школе неће 
се сматрати непотпуном, јер је Правилник о програ-
му обуке и полагању испита за лиценцу за дирек-
тора установе образовања и васпитања објављен у 
„Службеном гласнику РС“, од 17.08.2018. године, али 
ће изабрани кандидат бити у обавези да у законском 
року до две године од ступања на дужност положи 
испит за директора школе); доказ да против канди-
дата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага а које се 
прибавља код надлежног суда: уверење надлеж-
ног суда (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од шест месеци); доказ да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности: уверење Привредног суда 
(оригинал, оверен препис или оверена фотокопија 
не старија од шест месеци); доказ да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања: уверење /потврда издато 
од надлежне полицијске управе о подацима из каз-
нене евиденције (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од шест месеци); уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверена фото-
копија или оверен препис не старије од шест месе-
ци); потврду о радном стажу да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог високог образовања 
- оригинал; извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од шест 
месеци); лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (оригинал или оверена фотокопија не ста-
рија од шест месеци, може и из радног досијеа за 
запослене у школи, а кандидат који буде изабран ће 
накнадно пре закључења уговора доставити ново 
лекарско уверење); доказ о резултату стручно педа-
гошког надзора у раду кандидата - извештај просвет-
ног саветника, ако га поседује. Уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави доказ о 
резултату стручно педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране, као ни фотокопије докумената које 
нису оверене од стране надлежног органа. Пријаву 
на конкурс за директора школе са комплетном доку-
ментацијом потребно је доставити у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за директора школе”. 
Документација се може доставити лично или путем 
поште - препоручена пошта, на адресу школе. Шко-
ла нема обавезу да пријављеном кандидату враћа 
документацију. Ближе информације могу се добити 
код секретара школе на телефон: 022/2462-712.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

22422 Никинци, Трг Бранка Радичевића 1
тел. 022/443-110

e-mail: skolanik@gmail.com

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време 

до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обавезно 
образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидат по конкурсу је у обавези да прило-
жи следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији: попуњен пријавни формулар (одштампан са 
интернет странице Министарства просвете); дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из чл. 139. став 1. 
тачка 3) Закона; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о познавању српског језика - под-
носи само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат који буде изабран биће у обаве-
зи да, пре закључења уговора о раду, за документа 
која је приложио као оверену копију достави на увид 
оригинална документа. Рок за достављање пријава 
износи 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

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

до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обавезно 
образовање у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела из чл. 139. став 1. тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Кандидат по конкурсу је у обавези да прило-
жи следећа документа, у оригиналу или овереној 
копији: попуњен пријавни формулар (одштампан са 
интернет странице Министарства просвете); дипло-
му о стеченом одговарајућем образовању; доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из чл. 139. став 1. 
тачка 3) Закона; уверење о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о познавању српског језика - под-
носи само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику. Доказ о физичкој, психичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
доставиће изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Кандидат који буде изабран биће у обаве-
зи да, пре закључења уговора о раду, за документа 
која је приложио као оверену копију достави на увид 
оригинална документа. Рок за достављање пријава 
износи 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Неблаговремене или непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ШУМАНОВИЋ“

22230 Ердевик, Светог Саве 4
тел. 022/755-006

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

запослене раднице са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће образо-
вање (I степен стручне спреме - основна школа); 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица, родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије 5. да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ под 2. при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар са интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и заједно са осталом потребном документацијом 
достављају школи. Остала документација: извод из 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
2. уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); 3. овере-
на фотокопија дипломе о стеченом образовању; 4. 
уверење из МУП-а из казнене евиденције; 5. доказ 
о знању језика на коме се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи - доставља се само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“, посредством Националне службе за запошља-
вање. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на адресу школе: ОШ „Сава Шумановић“, 22230 
Ердевик, Светог Саве 4 или предати лично у секрета-
ријат школе. Неблаговремене или непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу се могу добити на телефон: 022/755-006. 
Конкурсна комисија именована од стране директора 
школе доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандидати-
ма.

СУБОТИЦА

ХЕМИЈСКО-ТЕХНОЛОШКА
ШКОЛА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Максима Горког 53

Наставник рачунарства и информатике, 
електротехнике, аутоматске обраде 

података
на српском наставном језику, на одређено 
време до повратка запосленог са функције 

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015) 
и Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Хемија, неметали 
и графичарство („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015), послове наставника наведених 
предмета: рачунарства и информатике, електротех-
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нике; аутоматске обраде података, може да обавља: 
дипломирани инжењер електротехнике, сви смеро-
ви, односно одсеци, мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства.

Наставник стручних предмета у 
подручју рада Хемија и неметали: 

Инструментална анализа, Испитивање 
у технолошкој производњи, Загађење и 
заштита воде, Загађење и заштита тла

на српском наставном језику

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Хемија, неметали и графичарство („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник“, бр. 8/2015), послове наставника 
стручних предмета може да обавља: дипломирани 
инжењер технологије, дипломирани инжењер тех-
нологије - мастер, дипломирани хемичар, професор 
хемије, мастер хемичар.
ОСТАЛО: у складу са чл. 139 и 140 закона за наве-
дено радно место: поред одговарајућег образовања, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе: оверену копију дипломе 
о стеченој стручној спреми, оригинал уверења о 
држављанству РС, уверење о неосуђиваности, ове-
рену копију потврде високошколске установе да 
имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина, доказ да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (диплома о сте-
ченом средњем, вишем или високом образовању на 
језику на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или положен испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе). У поступку одлу-
чивања о избору наставника кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају установи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана истека рока за пријем пријава. Канди-
дати 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
пријема резултата психолошке процене. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Лекарско уверење о здравственој способности дос-
тавља изабрани кандидат пре закључивања угово-
ра о раду. Пријаве са доказима доставити на адресу 
школе: Хемијско-технолошка школа Суботица, Мак-
сима Горког 53, 24000 Суботица. Рок за достављање 
пријава је 8 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЧОЛОВИЋ“

31230 Ариље, Браће Михаиловић 8
тел. 031/891-953, 891-341, 896-701

e-mail: snezana.jojic@yahoo.com

Наставник немачког језика
на одређено време до повратка запослене са 

боловања

УСЛОВИ: VII степен, професор немачког језика 
(немачки може бити и други језик), без обзира на 
радно искуство; немачки језик - виши или конвер-
зацијски ниво. Обезбеђен превоз до 50 км, дужина 
радног времена - 22 сата недељно (56%), могућност 
допуњавања норме у другој школи у Ариљу, рад у 
сменама. Трајање конкурса: до попуне. Лица за кон-
такт: Снежана Јојић, Божидар Стојић, Мира Бјекић.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Наставник у звање ванредни професор 
за ужу научну област Специјална 

педагогија
ради заснивања радног односа са пуним 

радним временом, на одређено време 
од 5 година (избор се врши сходно чл. 2. 
став 5. Правилника о начину и поступку 

избора у звање и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Крагујевцу)

УСЛОВИ. научни назив доктора педагошких наука

Сарадник у звању асистент са 
докторатом за ужу научну област 

Методика наставе српског језика и 
књижевности

ради заснивања радног односа са пуним 
радним временом, на одређено време од 3 

године, са могућношћу продужења за још 3 
године

УСЛОВИ: научни назив доктора дидактичко- мето-
дичких наука, доктор наука методика наставе, 
односно филолошких наука и који показује смисао 
за наставни рад.

ОПШТИ ПРЕДУСЛОВ: Кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72. ст. 4. Закона о високом образовању 
и чл. 124е. ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и 
чл. 89. Статута Педагошког факултета у Ужицу. Кан-
дидати уз пријаву достављају: биографију, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврду надлежног органа (полицијске управе) да 
кандидат није осуђиван за кривична дела прописана 
чл. 72. ст.4 Закона о високом образовању и чл. 124е. 
ст. 1. Статута Универзитета у Крагујевцу; уверење 
суда да против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница; оверене фотокопије 
диплома или уверења о претходно завршеним ниво-
има студија; списак стручних и научних публикација; 
друге доказе којима се доказује испуњење прописа-
них услова. Правноваљану конкурсну документацију 
са доказима о испуњености услова конкурса, канди-
дати су обавезни да доставе и у електронској фор-
ми (на CD-у). Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документима и назнаком „За конкурс“ 
доставити на адресу: Педагошки факултет у Ужицу, 
Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

31000 Ужице
Норвешких интернираца 18

тел. 031/562-981

Наставник математике
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да поседује одговарајућу врсту и степен стручне 
спреме у складу са чл. 139, 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, број 88/2017 и 27/2018) и чланом 3. Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/18), да 
у складу са чланом 142. Закона 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 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи у складу са Европским системом 
преноса бодова; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у члану 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад. Уз одштампан образац пријавног формулара, 
кандидати достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе), доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених и уверење или потврду о 
неосуђиваности. Лекарско уверење се подноси непо-
средно пре закључења уговора о раду, у складу са 
чланом 139 став 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Образац пријавног формулара 
кандидати преузимају са сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, у делу Ново на 
сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу школе. Непотпу-
не, неуредне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ВАЉЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЖИВОРАД ГРБИЋ“

14000 Ваљево, Карађорђева 122
тел. 014/222-264

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чланом 122. став 2. и 
5., чланом 139. и чланом 140. став 1. и 2. Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018): I) да има 
одговарајуће образовање из члана 140. став 1. и 
2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања за наставника музичке школе, за педагога и 
психолога: А) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије 
другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет; 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
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односно стручне области или области педагошких 
наука; лице из става 1. тачка 1. подтачка 2. члана 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања мора да има завршене студије првог степена 
из научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; Б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; II) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; III) да није осуђиван правоснажном 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 или родоскврнуће, за кривично 
дело примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; IV) да има држављанство Републике 
Србије; V) да зна српски језик; VI) да има дозволу 
за рад за наставника и стручног сарадника, однос-
но положен стручни испит; VII) да има савладану 
обуку и положен испит за директора установе; VIII) 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора, дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност. Уз пријаву на конкурс (својеручно потпи-
сану) учесници конкурса достављају следећу доку-
ментацију: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању за наставника музичке 
школе, педагога или психолога; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту или оба-
вештења о положеном испиту за лиценцу за настав-
ника или стручног сарадника; доказ о држављан-
ству (уверење о држављанству Републике Србије); 
извод из матичне књиге рођених; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); доказ о 
неосуђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања из казнене евиденције МУП-а Републи-
ке Србије; доказ о неосуђиваности правоснажном 
пресудом за кривично дело или привредни преступ 
(уверење привредног суда); потврду о радном стажу 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
наком стеченог одговарајућег образовања; извештај 
просветног саветника као доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата; доказ о резул-
татима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања достављаја кандидат на 
конкурсу који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе; оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за директора 
установе неће се сматрати непотпуном, а изабра-
ни кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора школе); доказ о знању 
српског језика (осим кандидата који су на српском 
језику стекли одговарајуће образовање); преглед 
кретања у служби са биографским подацима (необа-
везно); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања. Одлуку о избору 
кандидата (решење о именовању) доноси министар 
просвете, науке и технолошког развоја у року од 30 
дана пријема документације. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореној коверти, 
у канцеларији секретара школе, од 8 до 15 часова 
или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс за директора школе”. Ближа 
обавештења могу се добити од секретара школе, на 
телефон: 014/222-267.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
17500 Врање, Омладинска 20

Професор физичког васпитања
са 65% радног времена, на одређено време 
до повратка запосленог са места помоћника 
директора школе, а најдуже до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања - дипломи-
рани тренер, професор физичког васпитања-дипло-
мирани организатор спортске рекреације, професор 
физичког васпитања-дипломирани кинези терапеут, 
професор физичког васпитања и спорта, мастер про-
фесор физичког васпитања и спорта, мастер профе-
сор физичког васпитања и кинезитерапије, профе-
сор физичког васпитања и спорта, мастер физичког 
васпитања и спорта.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2018/2019. 
годину, односно најкасније до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: минимум средње образовање и сертифи-
кат Министарства просвете о савладаној уводној 
обуци за педагошког асистента. 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове конкурса: да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 8 став 2 ЗОСОВ-а; да имају пси-
хичку, физичку и здравстевну способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривчна дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрнављање, за 
криивчно дело примање мита или давање мита, за 
криивчно дело из групе криивчних дела против пол-
не слобооде, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају држављан-
ство Републике Србије; да знају језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Доказ о испуње-
ности услова из алинее 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а из алинеа 2 пре закључења уговора о 
раду. Доказ из алинеа 3 прибавља школа. Конкурс 
траје 8 дана од дана објављивања. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити на 
адресу Основне школе „Доситеј Обрадовић“, Врање, 
Омладинска 20. Непотпуне и неблаговреме пријаве 
се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „БОРА СТАНКОВИЋ“
17500 Врање, Село Тибужде

тел. 017/441-793

Професор математике
на одређено време до краја школске године, 

за 133,33% радног времена (односно 24 
школска часа) за рад у школи у Тибужду 

и 88,89% радног времена (односно 16 
школских часова), за рад у истуреном 

одељењу на Барелићу, на одређено време до 
краја школске године

3 извршиоца

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани мате-
матичар, дипломирани математичар за рачуновод-
ство и информатику, дипломирани математичар 
- информатичар, професор математике и рачунар-
ства, професор информатике - математике, дипло-
мирани информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор математике 
и информатике.

Професор физике
за 30% радног времена (односно 6 школских 
часова), у истуреном одељењу на Барелићу, 
на одређено време до краја школске године

УСЛОВИ: професор физике, дипломирани физичар, 
професор физике и хемије, професор физике и осно-
ви технике, професор физике и математике, профе-
сор физике и хемије за основну школу, професор 
физике и основа технике за основну школу.

Професор музичке културе
за 50% радног времена (односно 10 

школских часова), на одређено време до 
повратка радника са боловања и 15% 

радног времана (односно 3 школска часа) на 
одређено време, до краја школске године, за 

рад у истуреном одељењу на Барелићу

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музичар 
- музички педагог, дипломирани музички педагог, 
дипломирани музичар - композитор, дипломирани 
музичар - диригент,

Професор енглеског језика
за 40% радног времена, за рад у нижим 

разредима, у истуреним одељењима 
Златокоп и Ћуковац, на одређено време до 
повратка раднице са породиљског одсуства

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за енглески језик и књижевност, дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности, мастер 
филолог, мастер професор језика и књижевности, 
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер 
професор језика и књижевности.

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и прове-
равају у току рада. Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3), 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се приликом закљу-
чивања уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да приложи: попуњен и одштампан 
пријавни формулар који се преузима на званичној 
интернет страници Министарства просвете, краћу 
биографију, оверен препис-фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, доказ о образовању из 
психолошлих, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравстевну способност за рад са децом и уче-
ницима (подноси се пре закључења уговора о раду), 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом 
за наведена криивчна дела. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Бора Станковић“, Село Тибуж-
де или предати лично. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона: 017/441-793.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

Општина Бујановац, Село Кленике
тел. 017/58-119

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 
дана (до повратка са породиљског одсуства)

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24. став 1. Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат 
мора да испуњава и посебне услове прописане чла-
новима 139, 140. и 142. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17 и 27/18-др. закон) и то: одговарајуће обра-
зовање у складу са члановима 140. и 142. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/17 и 27/18-др. закон); под 
одговарајућим образовањем подразумева се висо-
ко образовање стечено на студијама другого сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) или 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; степен 
и врста образовања морају бити у складу са Правил-
ником о степену и врстио бразовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 136/18) за рад на рад-
ном месту наставника енглеског језика; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као иа за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања или давања 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 дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
142. Закона о основама система образовања и вас-
питања, кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, 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, педагош-
ких 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 про-
свете, науке и технологије развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са осштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидат доставља 
следећу документацију: краћу биографију, доказ да 
има одговарајуће образовање - прописану врсту и 
степен стручне спреме (оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о одговарајућем образовању), доказ 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17 и 27/18), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија 
не старија од 6 месеци), уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија не старија од 6 
месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно 
пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 
139 став Закона о основама система образовања и 
васпитања. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-

трање. Пријаве уз потребну документацију слати на 
адресу: Основна школа „Бора Станковић“ Кленике, 
17524 Кленике.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19000 Зајечар
Добривоја Радосављевића бб

Наставник енглеског језика
са 40% радног времена на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр.88/17 и 27/2018), и то да: 1) 
има одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања и у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС-Просветни 
гласник РС” бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017, 13/2018). Под високим 
образовањем сматра се образовање које је стечено 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) на студијима другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студијама 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; или одгова-
рајуће високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из тачке 1) подтачка (2) мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног 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 слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс доставити: одштампан и попуњен пријавни 
формулар (налази се на сајту Министарства просве-
те), краћу биографију са адресом и контакт теле-
фоном; оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије ; оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; доказ о неосуђиваности за 
наведена кривична дела надлежне полицијске упра-
ве. Доказ о познавању српског језика, као језика на 
ком се остварује образовно-васпитни рад доставља 
кандидат који образовање није стекао на српском 
језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима (лекар-
ско уверење) подноси се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве на конкурс са потребним документи-
ма достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на адресу: Основна школа „Хајдук 
Вељко“, Добривоја Радосављевића Бобија бб, Заје-
чар. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

Библиотекар
са 10% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 
60 дана (замена помоћника директора у 

школској 2018/2019. години)

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр.88/17 и 27/2018), и то да: 1) има одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС-Просветни гласник РС” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017, 13/2018). Под високим образовањем сматра 
се образовање које је стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
на студијима другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; или одговарајуће високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
тачке 1) подтачка (2)  мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета 
2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс доставити: одштампан и попуњен 
пријавни формулар ( налази се на сајту Министар-
ства просвете), краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; доказ о неосуђи-
ваности за наведена кривична дела надлежне поли-
цијске управе. Доказ о познавању српског језика, 
као језика на ком се остварује образовно-васпитни 
рад доставља кандидат који образовање није стекао 
на српском језику. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима (лекарско уверење) подноси се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребним 
документима, достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Основна школа 
„Хајдук Вељко” Добривоја Радосављевића Бобија, бб 
Зајечар. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник српског језика
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24. Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 139. чл. 140. Зако-

Наука и образовање
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на о основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговарајуће образовање из члана 140. 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр.88/17, 27/18) и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС” 
бр.11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Минстарства просвете, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни фор-
мулар достављају и следећу документацију: краћу 
биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који има восо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских сту-
дија, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом 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, оригинал не старији од 6 месеци); доказ да кан-
дидат има држављанство Републике Србије (ори-
гинал уверења - не старији од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске установе 
- оригинал или оверена фотокопија); доказ да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак за 
кривична дела из члана 139. став 1. тачка 3) Закона 
(оригинал уверења Основног и Вишег суда - не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(на обрасцу са трајном важношћу - фотокопија или 
оригинал). Лекарско уверење којим се потврђује да 
кандидат има психичку, физичку здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Школа није у обавези 
да враћа конкурсну документацију. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата 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 исти-
че истеком првог наредног 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 непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријава се 
може поднети у просторијама школе или предати 
препорученом поштом, на адресу: ОШ „Ђура Јак-
шић“ у Зајечару, Лењинова 1, 19000 Зајечар, у затво-
реној коверти са назнаком „За комисију за избор“. 
Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о конкур-
су могу се добити на број телефона 019/34-00-517.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕРЕМИЈА ИЛИЋ ЈЕГОР“

19214 Рготина

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене запосленог 
преко 60 дана, са 44,44% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у скла-
ду са чланом 139. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 
27/2018); 1) да има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван 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, напуштање 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 међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у обзир. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: 1. доказ о испуње-
ности услова у погледу стручне спреме; 2. уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); 3. извод 
из матичне књиге рођених; 4. уверење о неосуђива-
ности надлежног органа унутрашњих послова. Уве-
рење о здравственој способности кандидат подноси 
пре закључења уговора о раду. У пријави кандидат 
треба да наведе тачну адресу на којој живи, број 
фиксног и мобилног телефона. Пријаве достављати 
на следећу адресу: ОШ „Јеремија Илић Јегор“ у Рго-
тини Светосавска улица 2, 19214 Рготина, са назна-
ком „За конкурс“. Рок за пријављивање кандидата је 
8 дана од дана објављивања конкурса.

ЗРЕЊАНИН

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
23266 Чента, Чарнојевићева 17

Наставник технике и технологије
у другом образовном циклусу, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 10% радног времена

Наставник техничког и информатичког 
образовања

у другом образовном циклусу, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, са 30% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у рад-
ни однос утврђених законом, кандидат треба да 
испуњава и посебне услове утврђене у чл. 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017), члану 3 
став 1 тачка 13 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018), као и да испуњава исто-
ветно утврђене услове у општим актима школе и то: 
1) да има одговарајуће високо образовање, те да има 
следећи стручни назив за занимање за радно место: 
професор техничког образовања, професор тех-
нике, професор технике и информатике, професор 
информатике и техничког образовања, професор 
техничког образовања и машинства, професор тех-
нике и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања и 
техничког цртања, професор техничког образовања 
и физике, професор физике и основа технике, про-
фесор техничког образовања и хемије, дипломира-
ни педагог за физику и општетехничко образовање 

ОТО, дипломирани професор физике и основа техни-
ке за основну школу, професор физике и основа тех-
нике за основну школу, професор техничког образо-
вања и васпитања, професор техничког васпитања 
и образовања, професор политехничког образовања 
и васпитања, професор политехничког васпитања и 
образовања, професор политехничког образовања, 
професор технике и графичких комуникација, про-
фесор производно-техничког образовања, дипломи-
рани педагог за техничко образовање, дипломира-
ни педагог за физику и основе технике, професор 
основа технике и производње, професор политех-
нике, професор технике и медијатекарства, профе-
сор техничког образовања и медијатекар, дипломи-
рани физичар - професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер, дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер, 
дипломирани професор технике и информатике - 
мастер, дипломирани професор технике - мастер, 
мастер професор технике и информатике, мастер 
професор информатике и технике, професор основа 
технике и информатике, мастер професор технике и 
информатике за електронско учење, мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из области техничког и информатич-
ког образовања). Наставу из предмета одређених 
у ставу 1 овог члана могу да изводе и лица која су 
завршила двопредметне студије на факултету, ако 
су на том факултету савладала програм из тих пред-
мета у трајању од осам семестара. Кандидат треба и: 
2) да има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија и након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; 3) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 5) да је држављанин РС; 6) 
да зна језик на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; 7) да је пунолетан; 8) да има извршену проверу 
посебних способности сходно чл. 154 ст. 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Ови 
услови доказују се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. 

ОСТАЛО: У пријави на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: 1) одштампан примерак пријавног форму-
лара који се попуњава на званичној интернет стра-
ници Министарства, 2) фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; 3) додатак дипломи или потврду 
високошколске установе о остварености најмање 30 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи у скла-
ду са ЕСПБ; 4) уверење о држављанству; 5) извештај 
о извршеном лекарском прегледу доставља се пре 
закључења уговора о раду од стране изабраног кан-
дидата; 6) извештај из казнене евиденције МУП-а; 
7) извод из матичне књиге рођених; 8) кандидати 
са вишом стручном спремом достављају потврду о 
заснованом радном односу на неодређено време и 
о трајању истог у другој установи. Докази о испуње-
ности услова достављају се искључиво у папирној 
форми (пријаве поднете електронски неће се узи-
мати у обзир). Фотокопије приложених докумената 
морају бити оверене, а документа под тачкама 4 и 7 
не старија од шест месеци. Рок за подношење прија-
ва са доказима о испуњавању услова конкурса је 
15 дана од дана објављивања конкурса у огласним 
новинама „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Дефектолог - васпитач у 
развојној групи

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Дефектолог - наставник са одељенским 
старешинством

у целодневној настави у посебним условима, 
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник практичне наставе у 
посебним условима, подручје рада 

Текстилство и кожарство
са 50% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник предметне наставе са 
одељенским старешинством у посебним 
условима, подручје рада Машинство и 

обрада метала: Основе машинства
са 30% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник предметне наставе: 
Материјали и обрада метала

са 40% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник практичне наставе у 
посебним условима, подручје рада: 

Технологија рада
са 20% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос прописаних чланом 24. став 1. Закона, о раду 
(„Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), кандидат треба да 
испуњава и следеће услове: 1. да има одговарајуће 
образовање; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них 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 пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. За радно место дефекто-
лог-васпитач у развојној групи кандидат треба да 
има одговарајуће образовање прописано чланом 39. 
став 1. тачка 6) Закона о предшколском васпитању и 
образовању („Сл. гласник РС” бр. 18/2010 и 
101/2017), односно за рад са децом са сметњама у 
развоју у развојној групи - одговарајуће високо обра-
зовање на студијама другог степена (дипломске ака-
демске студије - мастер и специјалистичке академске 
студије) и одговарајуће високо образовање на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године 
- дефектолог - васпитач, у складу са законом. За рад-
но место дефектолог-наставник са одељењским ста-
решинством у целодневној настави у посебним усло-
вима кандидат треба да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140. став 1. и 2. Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
односно да је стекао одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (1) студије другог 

степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, уз 
претходно завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. За радна места: настав-
ник практичне наставе у посебним условима, под-
ручје рада Текстилство и кожарство, и наставник 
предметне наставе са одељењским старешинством у 
посебним условима, подручје рада Машинство и 
обрада метала: Основе машинства, Материјали и 
обрада метала и Технологија рада, кандидат треба 
да испуњава услове у погледу одговарајућег образо-
вања који су прописани члановима 140. и 141. став 
4) Закона о основама система образовања и васпи-
тања и члановима 5. и 7. Правилника о врсти стручне 
спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама за ученике лако 
ментално ометене у развоју (“Сл. гласник РС – Про-
светни гласник” бр.1/95, 24/04, 10/09, 2/12 и 11/16), 
односно да је: За предмет Практична настава: дипло-
мирани дефектолог; олигофренолог са савладаним 
програмом методике предмета у подручју рада 
текстилство и кожарство; -дипломирани инжењер 
технологије текстила; дипломирани инжењер техно-
логије текстилне конфекције; инжењер технологије, 
смер производња обуће; инжењер технологије, смер 
галантерија и конфекција; инжењер технологије 
текстила; дипломирани инжењер технологије, одсек 
текстилно инжењерство; дипломирани инжењер 
технолог, одсеци текстилно инжењерство или 
текстилни; дипломирани текстилни инжењер за 
дизајн и пројектовање текстила и одеће; дипломира-
ни инжењер за текстилно инжењерство текстил-
но-машинске струке, односно дипломирани инжењер 
за текстилно инжењерство – текстилно – машинска 
струка, дипломирани инжењер текстилно – машин-
ске струке; текстилни инжењер за одевну техноло-
гију; инжењер технологије за текстилну конфекцију; 
текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфек-
цијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; 
текстилни инжењер, моделар конструктор; инжењер 
технологије за производњу кожне галантерије; 
инжењер технологије за обраду и прераду коже и 
крзна, смер производња обуће; инжењер за индус-
трију обуће, одсек технолошки, смер обућарски; 
инжењер технологије, смер кожнопрерађивачки, 
група производња обуће; инжењер технологије, 
смер галантерија и конфекција; инжењер техноло-
гије за производњу кожне галантерије и конфекције; 
инжењер технологије, смер производња кожне 
галантерије; инжењер технологије за обраду и пре-
раду коже и крзна, смер производња кожне, галанте-
рије и конфекције; инжењер за индустрију кожне 
галантерије; инжењер технологије, смер кожнопре-
рађивачки, група производња коже и крзна; 
инжењер технологије за производњу кожне конфек-
ције; лице са стеченим средњим образовањем и 
положеним специјалистичким испитом за образовни 
профил у подручју рада текстилство и кожарство. 
Наставници практичне наставе, поред стручне спре-
ме предвиђене у алинеји 2. - 26. морају поседовати 
стручну дефектолошку оспособљеност или стручну 
спрему дипломираног дефектолога. За предмет 
Основе машинства: дипломирани инжењер машин-
ства; професор машинства. Наставници, поред стру-
чне спреме предвиђене у алинеји 1. и 2. морају посе-
довати стручну дефектолошку оспособљеност или 
стручну спрему дипломираног дефектолога. Дипло-
мирани дефектолог за методику наставе за предмете 
у подручју рада, машинство и обрада метала. За 
предмет Материјали и обрада метала: дипломирани 
инжењер технологије, група неорганско-технолош-
ка; дипломирани инжењер машинства; професор 
машинства; дипломирани инжењер металургије. 

Наставници, поред стручне спреме предвиђене у 
алинеји 1. до 4. морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему дипломи-
раног дефектолога. Дипломирани дефектолог за 
методику наставе за предмете у подручју рада 
машинство и обрада метала. За предмет Технологија 
рада: дипломирани инжењер машинства; инжењер 
машинства; професор машинства дипломирани 
дефектолог; дипломирани педагог општетехничког 
образовања. Наставници, поред стручне спреме 
предвиђене у ал. 1 до 4 морају поседовати стручну 
дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога, дипломирани дефекто-
лог за методику наставе за предмете у подручју рада 
Машинство и обрада метала. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, доставља школи. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: 1. оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одгова-
рајућем образовању, а за радно место наставника 
практичне наставе: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању 
или оверену фотокопију јавне исправе о стеченом 
средњем образовању и положеном специјалистич-
ком, односно мајсторском испиту за образовни про-
фил: конфекцијски шивач и петогодишњем радном 
искуству у струци стеченим после специјалистичког, 
односно мајсторског испита. Кандидат који је стекао 
одговарајуће високо образовање по прописима који 
уређују високо образовање од 10. септембра 2005. 
године, доставља и оверену фотокопију дипломе о 
стеченом високом образовању првог степена. Када 
је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 
27. априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 
2006. године или у Републици Српској, а врста обра-
зовања не одговара врсти образовања која је пропи-
сана чланом 140. овог закона, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се утврђује 
да ли је врста образовања одговарајућа за обављање 
послова наставника, васпитача, односно стручног 
сарадника (чл. 143 ст. 1. Закона о основама система 
образовања и васпитања). Када је образовање сте-
чено у систему војног школства, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се 
утврђује испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, вас-
питача, односно стручног сарадника (чл. 143 ст. 2. 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања). Када је образовање стечено у иностранству, 
кандидат доставља и оверену фотокопију решења 
министра надлежног за послове образовања и вас-
питања којим се утврђује испуњеност услова у 
погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника, васпитача, односно стручног сарадника 
(чл. 143 ст. 3. Закона о основама система образо-
вања и васпитања). 2. Оверену фотокопију уверења 
о поседовању стручне дефектолошке оспособље-
ности или оверену фотокопију уверења односно 
дипломе о поседовању стручне спреме дипломира-
ног дефектолога – за радна места: наставник практи-
чне наставе у посебним условима, подручје рада 
текстилство и кожарство, и наставник  предметне 
наставе са одељењским старешинством у посебним 
условима, подручје рада машинство и обрада мета-
ла: основе машинства, материјали и обрада метала и 
технологија рада. 3. Оверену фотокопију уверења о 
неосуђиваности за кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање из члана 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, а која су наведена у тексту конкурса, које 
издаје Министарство унутрашњих послова, надлеж-
на Полицијска управа. 4. Оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије. 5. Канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао на 
српском језику, доставља: за радно место: дефекто-
лог-васпитач у развојној групи - оверену фотокопију, 
уверења о положеном испиту из српског језика са 

Наука и образовање
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методиком, по програму одговарајуће високошкол-
ске установе; за остала радна места: оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом средњем, 
вишем или високом образовању на српском језику 
или оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. 6. Оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Одштампани пријавни форму-
лар са документацијом траженом конкурсом, а којом 
се доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос за рад на оглашеним радним местима, канди-
дати достављају на адресу: Основна и средња школа 
„9. мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са 
назнаком: „За конкурс“, путем поште или лично, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве односно пријавни формулари неће се раз-
матрати.

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“
23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8

тел. 023/875-017

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 44% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 
144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи а то су: 1. да има одго-
варајуће образовање и то: А) високо образовање на 
студијама 2.степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005.године. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу има образовање из члана 142. став 1. Закона. 
Послове наставника, васпитача и стручног сарад-
ника може да обавља лице које има дозволу за рад 
( лиценцу). Без лиценце послове наставника, вас-
питача и стручног сарадника може да обавља: 1. 
приправник (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи), 2. лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника са радним стажом стеченим ван установе, под 
условима и на начин утврђеним за приправнике (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 3. лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа 
у установи), 4. сарадник у предшколској установи ( 
ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педа-
гошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави из страног језика као обавез-
ног предмета у првом циклусу основног образовања 
и васпитања могу да изводе лица, и то: 1) профе-
сор одговарајућег страног језика, 2) професор раз-
редне наставе, 3) дипломирани филолог, односно 
професор језика и књижевности, 4) дипломирани 
школски педагог или школски психолог, 5) дипло-
мирани педагог или дипломирани психолог, тачке 
6)-8) (брисане), 9) лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној школи, а 
које је на основним студијама положило испите из 
педагошке психологије или педагогије и психоло-
гије, као и методике наставе, 10) професор, односно 
дипломирани филолог за немачки језик и књижев-
ност, 11) мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), 12) мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик); пред-
ност за извођење наставе из страног језика у првом 
циклусу основног образовања и васпитања из ста-
ва 2. овог члана имају мастер професор језика и 
књижевности (одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил), односно мастер филолог 
(одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно професор, односно мастер 
учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, 

односно професор разредне наставе, мастер профе-
сор или професор у предметној настави и наставник 
у предеметној настави са положеним испитом Б2; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. 4. да има држављан-
ство Републике Србије, 5. да зна српски језик (језик 
на коме се остварује образовно васпитни рад). Уз 
пријаву на конкурс, кандидат је дужан да обавезно 
достави: 1. доказ о одговарајућем високом образо-
вању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења тра-
женог степена и врсте образовања, Б) доказ о обра-
зовању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина ( оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа), 2. уверење о држављан-
ству - оригинал или оверена фотокопија, 3. извод 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверена 
фотокопија, 4. доказ да није осуђиван (за горе наве-
дена дела у тачки 3) који није старији од 6 месеци 
- оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да је 
стекао образовање на српском језику или је поло-
жио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома/уверење 
издато на српском језику која се приложи као доказ 
под тачком 1. сматра се доказом о знању српског 
језика под тачком 5) -лекарско уверење (оригинал 
или оверену фотокопију) доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Конкурсна 
комисија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања огласа за наставника немачког 
језика. Пријаве слати на адресу школе: Бранка Ради-
чевића 8, 23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс”. 
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне 
пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе, на телефон: 023/875-017.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

тел. 023/884-017

Наставник предметне наставе - 
енглески језик у првом циклусу 

основног образовања и васпитања
на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 10% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17) кандидат 
треба да испуњава и услове утврђене у члану 139, 
140, 142 и 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (даље: Закон) и у члану 2 став 2-6 
Правилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи а то су: 1. 
да има одговарајуће образовање и то: А) високо 
образовање на студијама 2. степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); или Б) високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.септембра 2005.године. Изузетно: 
наставник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 1. сте-
пена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од 3 године или вишим образовањем. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник мора имати образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (члан 142. став 1. Закона). Ово 
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. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току сту-
дија положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испит за лиценцу 
има образовање из члана 142. став 1. Закона. Посло-
ве наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад ( лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља: 1. приправник (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 2. лице које испуњава услове за наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника са радним ста-
жом стеченим ван установе, под условима и на начин 
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи), 3. лице 
које је засновало радни однос на одређено време 
ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године 
од дана заснивања радног односа у установи), 4.
сарадник у предшколској установи (ако има образо-
вање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у предметној 
настави из страног језика као обавезног предмета у 
првом циклусу основног образовања и васпитања 
могу да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег 
страног језика; 2) дипломирани филолог, односно 
професор језика и књижевности; 3) лице које 
испуњава услове за наставника предметне наставе у 
основној школи, а које је на основним студијама 
положило испите из педагошке психологије или 
педагогије и психологије, као и методике наставе; 4) 
професор разредне наставе, који је на основним сту-
дијама савладао програм Модула за страни језик (60 
ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са поло-
женим испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер 
професор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 
8) дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, 
који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и са положеним испитом Б2; 10) 
дипломирани учитељ - мастер, који је на основним 
студијама савладао програм Модула за страни језик 

(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2; Лица из става 2. која нису 
професори одговарајућег језика треба да поседују 
знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира). Лица из става 2. тач. 2), 5) и 6) 
треба да поседују знање језика најмање на нивоу Б2 
(Заједничког европског оквира), осим уколико нису 
завршила одговарајући студијски програм или глав-
ни предмет/профил. Ниво знања Б2 доказује се уве-
рењем о положеном одговарајућем испиту на некој 
од филолошких катедри универзитета у Србији, или 
међународно признатом исправом за ниво знања 
језика који је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког 
европског оквира), а чију ваљаност утврђује Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја. 
Предност за извођење наставе из страног језика у 
првом циклусу основног образовања и васпитања из 
става 2. овог члана имају мастер професор језика и 
књижевности (одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил), односно мастер филолог 
(одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно професор, односно мастер 
учитељ, односно дипломирани учитељ - мастер, 
односно професор разредне наставе, мастер профе-
сор или професор у предметној настави и наставник 
у предметној настави са положеним испитом Б2; 2. 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за 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 дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна 
српски језик као језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 
2. доказ о одговарајућем високом образовању, А) 
оверена фотокопија дипломе/уверења траженог сте-
пена и врсте образовања, Б) доказ о образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисциплина 
( оверена фотокопија доказа који изда високошкол-
ска установа, односно уверења или другог одгова-
рајућег документа о положеном испиту из педагогије 
и психологије у току студија или доказа о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за 
лиценцу, за оне кандидате који то поседују). 3. уве-
рење о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија, 4. извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена фотокопија; 5. доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3.) који није 
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија, 6. доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (дипло-
ма/уверење издато на српском језику која се прило-
жи као доказ под тачком 2. сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 6), лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139. Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-

ном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе и 
доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа за наставника енглеског 
језика у публикацији „Послови”. Пријаве слати на 
адресу школе: Тозе Марковића 26, 23204 Стајићево, 
са назнаком „За конкурс”. У обзир ће се узети само 
благовремене и потпуне пријаве. За све додатне 
информације обратити се директору школе на теле-
фон: 023/884-017.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И ГРАЂЕВИНСКА
ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“

23000 Зрењанин, Народног фронта 1
тел. 023/536-872

Наставник предметне наставе - 
економика и организација предузећа

у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском језику, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 20% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописа-
них чланом 24. став 1. Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017- одлука УС и 113/2017), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139. Закона о 
основама система образовања и васпитања, однос-
но да: 1) има одговарајуће образовање; у складу 
са чланом 140. Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада елеткротехника („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 
4/2018 и 13/2018):1) дипломирани економист; 
2) дипломирани инжењер организације рада; 3) 
дипломирани инжењер за индустријски менаџмент; 
3а) дипломирани инжењер организационих наука - 
одсек за менаџмент; 4) мастер економиста, претход-
но завршене основне академске студије у области 
економије.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; 3) није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на 
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конкурс треба да доставе: попуњен пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; доказ о испуњавању услова из чла-
на 139. став 1 тачка 5) Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да је лице стекло 
средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (оригинал или ове-

рена фотокопија) - мађарски језик, оригинал уве-
рење о неосуђиваности, у складу са чланом 139. став 
1. тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања, које према подацима из казнене евиден-
ције издаје полицијска управа. Уверење не сме бити 
старије од дана објављивања конкурса. Кандидат 
подноси и оригинал уверење о држављанству Репу-
блике Србије које није старије од 6 месеци. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима доставља само изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Све фотокопије 
које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити 

оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок 
за подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумената је 10 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве на конкурс неће бити разматране. Пријаве 
на конкурс са документацијом доставити лично или 
путем поште на адресу: ЕГШ „Никола Тесла” Зрења-
нин, Народног фронта 1, 23000 Зрењанин, са назна-
ком: „За конкурс“.

Највећа понуда слободних послова на једном месту

Наука и образовање



   |  Број 802 | 07.11.2018. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs72 

Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Бесплатна публикација о запошљавању 7307.11.2018. |  Број 802 |   

Број незапослених лица је 
смањен у односу на исти пе-
риод претходне године у свим 
општинама које покрива Фи-

лијала Ужице НСЗ.
Филијала Ужице НСЗ представи-

ла је свој рад и реализацију активних 
мера запошљавања у 2018. години, као и 
планове за наредни период. Директорка 
Зорица Милошевић је овим поводом гос-
товала на Регионалној телевизији „ЛАВ 
ПЛУС“, у емисији „Рапорт“ и истакла да 
НСЗ, као посредник између незапослених 
лица и послодаваца има веома значајну 
улогу на тржишту рада, да пружа једна-
ку подршку послодавцима и незапосле-
нима и да својим мерама, програмима, 
финансијским подстицајима и активнос-
тима настоји да побољша ситуацију на 
локалном тржишту рада. 

„Поред доделе финансијских подсти-
цаја запошљавању, односно бесповрат-
них средстава уз испуњење јасно дефи-
нисаних уговорних обавеза, НСЗ пружа 
читав низ различитих бесплатних услуга 
послодавцима“, рекла је Милошевићева 
и позвала послодавце да се обрате НСЗ 
када имају потребу за запошљавањем 
новог радника, уколико им је потребна 

информативна или саветодавна помоћ 
из области запошљавања, уз подсећање 
да се могу активно укључити у још увек 
отворене јавне позиве и конкурсе које је 
за 2018. годину расписала НСЗ.

„Од суштинске је важности да се сви 
ми који формирамо политику запошља-
вања на локалном нивоу повежемо, са-

рађујемо и размењујемо информације. 
Наши позиви и конкурси су усмерени 
углавном на приватни сектор, јер без 
јачања приватног сектора нема квали-
тетног економског раста и развоја, а ни 
новог запошљавања. Желимо да помог-
немо послодавцима кроз подстицаје за-
пошљавању, а у циљу повећања запос-
лености“, додала је Зорица Милошевић и 
изразила наду да ће се тренд смањења 
незапослености наставити и у наредној 
години. Колико је то смањење, најбоље 
илуструје податак да је данас за 16% 
мање лица на евиденцији Филијале Ужи-
це НСЗ него на почетку ове године, пре 
расписивања јавних позива и конкурса.  

„Све наведено је потврда нашег ус-
пешног рада и добрих резултата и наша 
је обавеза да у наредном периоду и даље 
бринемо о својим корисницима, развија-
мо сарадњу на локалном нивоу и стално 
јачамо поверење у најважнију институ-
цију на тржишту рада“, истиче директор-
ка ужичке филијале Националне службе 
за запошљавање.

Она додаје да је различитим програ-
мима и мерама активне политике запо-
шљавања у току ове године обухваћено 
преко 900 лица, што је око 9% незапос-

лених са евиденције Филијале Ужице. За 
те намене је одобрено и исплаћено пре-
ко 190 субвенција за самозапошљавање, 
100 субвенција послодавцима за ново 
запошљавање лица из категорија теже 
запошљивих, 240 лица је ангажовано 
на јавним радовима (од којих 88 особа 
са инвалидитетом), 150 лица је обух-

ваћено програмом стручне праксе, 95 у 
програме обуке за познатог послодавца, 
30 лица у програм стицања практичних 
знања. Додељено је 20 субвенција за под-
стицај запошљавању ОСИ кроз субвен-
цију зараде и програм радне асистенције 
и прилагођавања радног места, а обука-
ма за тржиште рада и ИТ обухваћено је 
70 лица. 

Филијала Ужице је и ове године ост-
варила добру сарадњу са свим локалним 
самоуправама које су са НСЗ потписа-
ле споразуме о суфинансирању актив-
них мера запошљавања, и то са Градом 
Ужицем и општинама Севојно, Ариље, 
Косјерић, Пожега и Чајетина, у складу 
са дефинисаним ЛАПЗ-ом усвојеним од 
стране локалних самоуправа.

НСЗ и локалне самоуправе су пре-
познале приоритете у области политике 
запошљавања, тако да су стимулисани 
управо они програми и мере који су ус-
мерени на теже запошљиве категорије, 
које су у посебно тешком положају јер 
ови људи често не поседују одговарајуће 
стручне квалификације и радно искуство 
које послодавци траже. Укупна вредност 
издвојених средстава за суфинансирање 
је износила 34 милиона динара (15 ми-
лиона средства НСЗ и 19 милиона сред-
ства локалних самоуправа).  

НАСТАВЉА СЕ ТРЕНД СМАЊЕЊА НЕЗАПОСЛЕНОСТИ

     
На подручју које покрива Филијала Ужице НСЗ, на дан 30.09.2018. године регис-

тровано је 8.678 незапослених, од чега 4.681 лице чине жене или 53,9%. Највише је 
незапослених у граду Ужицу (3.451), затим Пожеги (1.519), Бајиној Башти (1.562), Ариљу 
(1.069), Косјерићу (611), Чајетини (466).

Ако посматрамо старосну структуру, учешће у регистрованој незапослености 
млађих од 30 година је 20%, а старијих од 50 година 33%. Према стручној спреми, 
највише незапослених има средње стручно образовање (57,7%), учешће неквалифико-
ваних и нискоквалификованих је 24,7%, док је учешће високообразованих лица 9,4%.

Број лица која се воде на евиденцији незапослених у септембру 2018. године се 
смањио за 1.695 у односу на септембар 2017. године или за 16,3 индексна поена.

ЈАВА ПРОГРАМИРАЊЕ У УЖИЦУ
У Ужицу је у току реализација обуке за ЈАВА програмирање, за 25 полазника који ће кроз 400 

часова, односно 100 дана, имати прилику да стекну знања у области једног од најзаступљенијих про-
грамских језика на тржишту.

Обука се изводи у Регионалном центру за професионални развој запослених у образовању у Ужи-
цу, а извођачи су: „Информатика“ АД, Институт за нуклеарне науке „Винча“, „Семинари СЕЕ“ ДОО и 
„Code Academy“ DOO.

У свету савремених информационих технологија, очекивања су да ће се потражња за ЈАВА и про-
грамерима из других области стално повећавати, а лица са овим информатичким знањем имаће зна-
чајну референцу приликом тражења посла или даљег усавршавања у овој области.

Обука за ЈАВА програмирање у Ужицу је део првог циклуса специјалистичких информатичких 
обука које реализује Национална служба за запошљавање у 10 градова у Србији. Овај програм је на-
ставак успешно спроведеног пројекта Владе Републике Србије, који је 2017. године покренуо Министар-
ски савет за информационе технологије и иновационо предузетништво. Биљана Терзић

Биљана Терзић
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Град Ваљево ће школске 2017/2018. 
године стипендирати 68 ученика 
и студената ромске национално-
сти, а у оквиру Локалног акционог 

плана за образовање Рома. Једна од ак-
тивности је набавка школског прибора за 
ученике основних школа ромске нацио-
налности. Додела решења за стипендије 
и подела школског прибора уприличена 
је 26. октобра у Скупштини града Ваље-
ва. 

Том приликом председник Савета за 
социјалну политику града Ваљева Радо-
ица Рстић је исказао задовољство што се 
ЛАП за образовање Рома већ осам годи-
на успешно спроводи у Ваљеву.

„Град Ваљево је у овој буџетској го-
дини за ЛАП издвојио 3.685.000 дина-
ра, од чега за стипендирање ученика 
2.545.000 динара, за обезбеђење ужине 
за ромску децу која похађају обавезни 
предшколски програм 590.000 динара, 
за културно-забавне активности 150.000 
динара, колико и за набавку нового-
дишњих пакетића, као и 250.000 динара 
за набавку школског прибора. Обезбеђе-
на су 273 комплета школског прибора, а 
овим нису обухваћена само деца ромске 

националности, већ и деца из других 
социјално угрожених породица, а све у 
сарадњи са школама, директорима шко-
ла и педагошким асистентима, којима се 
посебно захваљујем. Прибор ће преузе-
ти педагошки асистенти и поделити их 
деци из својих школа“, рекао је Рстић.

Када су у питању ученичке и сту-
дентске стипендије Рстић каже: „Реа-
лизација ученичких и студентских сти-
пендија за сву децу ромске националне 
мањине је још једна лепа активност. Ове 
године за њих имамо добре вести. Од 74-
оро колико их је конкурисало, право је 
остварило 68 ученика и студената. Шест 
конкурсних пријава смо одбацили, јер 
нису испуњавали услове, односно немају 
пријављено пребивалиште на територији 
града Ваљева. Ове године имамо осам 
стипендија више у односу на прошлу 
годину, што је добра вест. Програмска 
активност се одвија у три правца. Први 
правац је да се награде сви ученици 
осмог разреда основне школе, а који су 
завршили седми разред са просечном 
оценом изнад 3,5. Ове године имамо се-
дам таквих ученика, што је за три више 
у односу на прошлу годину. У наредних 
десет месеци ће добијати стипендију 

града Ваљева у износу од 3.000 динара 
месечно“. 

Сваки ученик који упише средњу 
школу аутоматски остварује право на 
стипендирање. Ове године биће стипен-
дирано 50 ученика, што је за пет више у 
односу на прошлу годину. Добра вест за 
средњошколце је и да су стипендије по-
већане и сада износе 4.000, у односу на 
прошлу годину када су биле 3.000 дина-
ра.

У овом тренутку има 11 студената, 
што је исти број као и прошле године. 
И за њих су повећане стипендије, па ће 
уместо 6.000, сада примати 7.000 динара.

„Само седам ученика који су заврши-
ли основну, нису уписали средњу школу. 
Од њих седморо, троје је похађало инди-
видуални програм, остали су се одсели-
ли из Ваљева, тако да можемо слободно 
да кажемо да скоро 100% ученика ром-
ске националности који заврше основну 
школу, наставља своје школовање, а то и 
јесте основни циљ овог плана, да дођу до 
својих диплома и звања, како би се сутра 
лакше запослили и остварили своја пра-
ва, као и постали равноправни чланови 
нашег друштва“, каже Радоица Рстић.

Град Ваљево

Локални акциони план за образовање Рома 
успешно се спроводи осам година

Рада Севић

Седница Савета за запошљавање града Панчева
У Градској управи града Панчева одржана је IX седни-

ца Савета за запошљавање, на којој је тема била разматрање 
пријава по јавним позивима за субвенције почетницима у биз-
нису, затим за женско предузетништво и правно-финансијско 
саветовање у пословању за 2018. годину. Седници су прису-
ствовали сви чланови Савета, укључујући и директора Филија-
ле Панчево НСЗ Ђорђа Лукача.

За субвенцију почетницима у бизнису поднета су 32 захте-
ва, за субвенцију за женско предузетништво 10 захтева и за 
правно-финансијско саветовање у пословању 2 захтева.

У складу са Локалним акционим планом запошљавања, 
Град Панчево је за ове мере издвојио 6,8 милиона динара. У 
циљу што боље реализације конкурса за самозапошљавање, 
тренери Филијале Панчево су организовали инструктивну 
обуку свим заинтересованим лицима и тако су пружена сва 
објашњења и информације. Поред ових мера, Град је и ове го-
дине удружио своја средства са буџетским, те ће укупно 8,1 

милион динара бити утрошено за програм јавних радова за 17 
послодаваца и 52 радно ангажована лица.

Такође, реализоваће се и низ мера кроз удружена средства 
локалних општина и буџетска средства. Тако је Општина Ковин 
издвојила 4,1 милион динара које је удружила са буџетских 4 
милиона динара, за мере јавних радова и самозапошљавања. 
Ковачица је издвојила 1,5 милиона и удружила са буџетских 
1,4 милиона за програм јавних радова, те ће тако 7 послодава-
ца имати прилику да ангажују 23 лица. Општина Алибунар је 
издвојила 500.000 динара које је удружила са 480.392 динара 
из буџета, такође за меру јавних радова за 2 послодавца и 5 
лица.

Ово је само један доказ добре сарадње Филијале Панчево 
НСЗ и локалних самоуправа, којима је заједнички циљ реша-
вање проблема незапослености у граду.

Ивана Мучибабић
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Јавна дискусија о централном регис-
тру становништва одржана је у Прив-
редној комори Србије, где је истакнуто 
да ће формирање такве базе бити вели-
ки искорак у модернизацији пословања, 
олакшати процедуре, али и ослободити 
грађане плаћања различитих извода и 
докумената.

Помоћница министра државне уп-
раве Марина Дражић рекла је да је На-
цртом закона предвиђено обједињавање 
11 различитих евиденција које су до сада 
водили различити органи.

„Грађани по увођењу новог регис-
тра неће морати да иду од шалтера до 
шалтера и прикупљају своја докумен-
та да би завршили поступак, већ ће то 
један орган моћи да учини брзо и лако 
приступајући Централном регистру ста-
новништва“, рекла је она и објаснила да је 
предвиђено да институције поднесу за-
хтев Министарству државне управе и ло-
калне самоуправе, који ће га проследити 
Канцеларији за информационе техноло-
гије, након чега ће се проверавати тех-
ничке могућности приступања том ре-
гистру и правна сигурност приступања 
подацима. Марина Дражић је истакла да 
је систем веома сложен, да предстоји по-
сао обједињавања података и да је пред-
виђена одложена примена за септембар 
2020. године.

„Посебна пажња биће посвећена 
заштити и безбедности. Грађани ће моћи 
да изврше увид само у своје податке, а 
органи ће имати овлашћене админи-
страторе који ће приступати систему, а 
сам систем ће бележити сваки приступ 
подацима и апсолутно ће се у сваком 
моменту знати због чега је који податак 
коришћен“, објашњава помоћница мини-
стра државне управе. 

Централни регистар обухватаће базе 
Министарства државне управе и локалне 
самоуправе, Министарства унутрашњих 
послова, Централног регистра обавезног 
социјалног осигурања, Пореске управе и 
Републичког геодетског завода.

Јелена Јовановић, секретарка Удру-
жења за електронске комуникације и ин-
формационо друштво Привредне коморе 
Србије, истиче да је доношење Закона о 
Централном регистру становништва ве-
ома важно, не само због Централног ре-
гистра, већ и због осталих сервиса који 
ће моћи да раде на основу њега, додајући 
да су они аутоматизовани до одређеног 
нивоа, а пуштањем у рад новог регистра 
и његовом интеграцијом са постојећим 
системима, грађанима више неће бити 
потребан ниједан папир.

Она је навела да сваки регистар мо-
рају пратити законодавни оквир и подза-
конска акта, после чега следи формално 
израђивање такве врсте регистра, као 
и да очекује да ће Централни регистар 
бити пуштен у рад следеће године у ово 
време.

Виша саветница у Кабинету пред-
седника Владе Србије Светлана Јовано-
вић рекла је да је доношење овог закона 
веома важно да би се елиминисала пре-
комерна употреба података, али и због 
ажурне и тачне евиденције.

На скупу у Привредној комори Ср-
бије било је речи и о припремљености 
за примену Уредбе о заштити података 
о личности (ГДПР). Никола Марковић, 
председник Друштва за информатику 
Србије, рекао је да је степен припремље-
ности на почетку и да треба донети За-
кон о заштити података о личности, који 
би требало да буде усаглашен са том 
уредбом, а који је тренутно у припреми. 

„Желимо да видимо како су одређе-
не институције припремљене за приме-
ну ГДПР, односно како је то у здравству, 
банкарству, државној управи и туризму, 
али и у другим јавним службама. То је 
важно због тога што уколико институ-
ције обрађују податке о грађанима Ев-
ропске уније, онда морају да примене ту 
уредбу“, рекао је Марковић и додао да се 
представници Друштва за информатику 
надају да ће бити посвећена већа пажња 
примени уредбе и стварању бољег ам-
бијента за заштиту података о личности. 
Он је истакао и да постоје софтверска 
решења која су урадиле ИТ компаније, 
а која омогућавају да се брже и лак-
ше идентификују лични подаци који су 
предмет интересовања уредбе ГДПР, али 
и да се провере сви механизми заштите 
тих података.

Централни регистар становништва

Централни регистар становништва биће свеобухватна евиденција грађана на једном 
месту. Он ће објединити податке о грађанима из једанаест различитих евиденција, што ће, 
како кажу надлежни, поједноставити рад и убрзати услуге, а корист ће имати и грађани и 

државни органи

МОДЕРНИЗАЦИЈА ЈАВНЕ УПРАВЕ

Јелена Бајевић
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Јелена Бајевић
Извор: Синергија

Један од највећих бизнис догађаја у 
региону – „Синергија“, окупио је најбоље 
стручњаке који су током три дана кон-
ференције давали одговоре на питања у 
којим индустријама је неопходан диги-
тални пробој и на који начин ИТ сфера 
може да помогне у том процесу. Гово-
рило се о економији и бизнису и савре-
меним технологијама. Конференција је 
била сјајна прилика за размену искус-
тава и стицање нових знања из ове об-
ласти, али и за разговор учесника са врс-
ним предавачима. 

„Синергија 18“ отворена је уводним 
излагањем Жељка Вујиновића, генерал-
ног директора компаније „Мајкрософт“ у 
Србији. 

„Дигитализација и дигитални про-
бој заправо представљају синониме за 
синергију најсавременијих технолошких 
решења и свакодневног живота. Сваки 
нови изум је шанса за напредак и сма-
трам да је прави моменат да Србија 
адекватно и ефикасно примени напред-
не технологије у дигиталној трансфор-
мацији. Циљ је да се унапреди квалитет 
живота и конкурентност наше државе“, 
рекао је Вујиновић.

Вештачка интелигенција, cloud 
computing, blockchain – технологије које 
мењају начин живота и пословања у мо-
дерно доба и представљају ослонац за 
скоро све привредне гране, биле су теме 
које су отвориле први дан конференције. 
Истакнуто је да је наше друштво у фази 
када је потребан фокус, брзина и отво-
реност за трансформацију, а све у циљу 
даљег и бржег развоја. 

Дражен Шумић, заменик директо-
ра Развојног центра компаније „Мајкро-
софт“ у Србији, истакао је да је Србија 
пред историјском шансом, јер дигита-
лизација света омогућава да изађемо 
на глобално тржиште, пронађемо нове 
кориснике и понудимо им нове услуге и 
производе. 

Једна од важних тема конференције 
била је и сајбер безбедност, а посетиоци 
су имали прилику да чују на који начин 
компаније и појединци данас треба да 
размишљају и које алате да користе како 
би били сигурни у безбедност података 
које користе. Предавачи су указали на 
важност редовног ажурирања оператив-
них система и спровођења безбедносних 
процедура.

Други дан „Синергије“ обележила 
су бројна предавања о техничким ре-
шењима са практичним демонстрација-
ма, која је посетило око 1.000 учесника. 
Компанија „Мајкрософт“ приказала је 
како користи вештачку интелигенцију за 
своје производе, а могло се видети пред-
стављање софтвера за свеобухватно уп-
рављање радом малопродаја, решења за 
управљање друштвеним мрежама која 
омогућавају добијање повратних инфор-
мација, као и решења за бољу комуника-
цију.

Бизнис дан био је завршни дан кон-
ференције, када су представљени успеш-
ни примери дигиталне трансформације 
локалних компанија, а своја искуства 
поделили су и представници водећег 
тела дигиталне трансформације у нашој 
земљи, Канцеларије за ИТ и еУправу. 

Синергија 2018. завршена је тради-
ционалним панелом, овог пута на тему 
„Да ли смо спремни за дигитални про-
бој?“. На панелу се говорило о томе да ли 
је и зашто сада право време за дигитал-
ни пробој и како га реализовати и скре-
нута је пажња да је неопходно да се брзо 
реагује и делује, јер је тренутак када мо-
рамо да креирамо дигиталну будућност 
нашег друштва. 

Стратешки партнер конференције, 
Канцеларија за информационе техноло-
гије и еУправу Владе Републике Србије, 
представила је резултате реформе јавне 
управе кроз развој инфраструктуре 
електронске управе и нове услуге које 
су на располагању грађанима, привре-
ди и држави. Представници Канцеларије 
говорили су и о плановима Владе Репу-
блике Србије у наредном периоду када је 
у питању стварање законског оквира за 
успостављање електронских регистара 
и њихово међусобно повезивање. Пред-
ставник Министарства правде, Марио 
Малетић, говорио је о дигиталној тран-
сформацији процеса у правосуђу и пред-
ставио пројекат – еСУД, који омогућава 
електронско вођење судских поступака 
у Србији. 

„Синергија“ је уз 100 предавача и го-
ворника ове године забележила и нове 
рекорде – око 1.000 посетилаца током 
прва два дана и више од 400 учесника на 
последњем Бизнис дану.

Једна од највећих конференција пос-
већених ИТ технологијама и њиховој 
пословној примени у региону Југоисто-
чне Европе, према речима организато-
ра, није само скуп стручњака из разних 
области већ снажна заједница која нуди 
учесницима нова знања, идеје и инова-
ције, које могу допринети брзом техно-
лошком развоју и пословном напретку 
Србије и региона. 

ДИГИТАЛНА
ТРАНСФОРМАЦИЈА

Пословна примена ИТ технологија

Осамнаеста конференција посвећена ИТ 
професионалцима „Синергија 2018“ одржана 

је у Београду. Тема овогодишње конференције 
је „Дигитални продор“. Догађај је окупио 
више од 100 стручњака и предавача, који 

су говорили о занимљивим темама из 
области ИТ индустрије и пословања у домену 

технологија
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Победнички тим чинили су учени-
ци Средње школе у Блацу, Економске 
школе у Нишу, Гимназије у Прокупљу, 
Пољопривредно-ветеринарске школе у 
Врању и Економске школе „Ђука Динић“ 
у Лесковцу. Идеја је да се ове рукавице, 
кажу они, пласирају у трговинским лан-
цима, како би олакшали да у продавници 
брже пронађу одређене артикле, сазнају 
њихову цену или нутритивну вредност. 
Победнички тим осмислио је „паметну“ 
рукавицу за ефикаснију куповину.

„Задатак нам је био инспиративан, 
размишљали смо шта је то што недостаје 
просечном купцу и закључили да је то 
увек мањак времена. Зато смо и разви-
ли идеју о рукавици чији је основни циљ 
бржа и ефикаснија куповина“, објашња-
вају Милена, Јована, Анђела, Милутин и 
Александра.

Овогодишње регионално такмичење 
„Пословни изазов“ окупило је 116 уче-
ника из 24 школе из југоисточне Србије. 
Тимове чине ученици различитих школа, 
објашњава један од организатора Дарко 
Радичанин, који осмишљавају решење 
за дати проблем и креирају бизнис план 
који презентују члановима жирија.

„Идеја овог такмичења је да се уче-
ницима пружи интензивно једнодневно 
искуство које им омогућава да искористе 
своје потенцијале, науче како се ради у 
тиму са непознатим људима и развијају 
своје презентацијске вештине, док исто-
времено састављају реалан бизнис план“, 
каже Радичанин.

У Лесковцу су се такмичили ђаци 
из Алексинца, Блаца, Бојника, Лесков-
ца, Медвеђе, Ниша, Пирота, Прокупља, 
Сврљига, Владичиног Хана, Власотинца, 
Врања, Вучја и Житорађе.

Чланови три првопласирана тима 
такмичиће се у Националном финалу 
које ће бити одржано у јануару 2019. го-
дине. Победници овог финала моћи ће да 
учествују на „Пословном изазову запад-
ног Балкана“ априла 2019. године у Под-
горици, заједно са вршњацима из Црне 
Горе, Босне и Херцеговине и Хрватске.

„Пословни изазов“, кажу организато-
ри, покренут је да подстакне средњош-
колце да употребе своје вештине на ино-

вативан начин, како би унапредили свој 
предузетнички дух и повећали могућ-
ности за запошљавање. Само такмичење 
окупља 100 средњошколаца из различи-
тих школа који се деле у тимове од по 4-5 
ученика, тако да се не такмиче школе већ 
тимови. Они осмишљавају бизнис план 
који излажу пред стручним жиријем у 
оквиру припремљене презентације. 

Такмичења „Пословни изазов“ по-
кренута су са намером да подстакну 
средњошколце да употребе своје вешти-
не на иновативан начин како би повећа-
ли своје могућности при запошљавању и 
унапредили свој предузетнички дух. 

ПАМЕТНЕ РУКАВИЦЕ
Најбоља идеја на такмичењу средњошколаца у Лесковцу

Извор: Južnevesti.com

Помоћ предузећима у спровођењу дигиталне трансформације

ДИГИТАЛНИ КОНСУЛТАНТИ
Истраживања показују да чак 60 одсто предузећа у секторима пољопривреде, металском сектору и услугама, нема диги-

талну стратегију. Преосталих 40 одсто има дигиталну стратегију која се углавном тиче набавке рачунара. Центар за дигиталну 
трансформацију при Привредној комори Србије (ПКС) обучио је 22 консултанта који ће помоћи предузећима да спроведу диги-
тализацију.

Центар за дигиталну трансформацију при ПКС усвојио је аустријски модел за увођење дигиталне трансформације у мала и 
средња предузећа.

„Ми смо сертификовали, односно обучили 22 консултанта за дигиталну трансформацију. То је први пут у Србији да било ко 
добије тај сертификат. Имали смо помоћ аустријских пријатеља, који су послали своје предаваче, а комисија је оцењивала и да-
вала сертификате“, рекао је директор Центра за дигиталну трансформацију Предраг Николић.

План је да консултанти у првој фази бораве у предузећима два дана и прате све процесе рада предузећа. „Потом ће се из-
двојити један део, било да су то пословни процеси или област маркетинга, социјалних мрежа, трговине. Они ће одвојити тај један 
сегмент и у следећој фази ће направити стратегију за увођење трансформације у то предузеће“, објашњава Николић.

Циљ Центра за дигиталну трансформацију је да за три године повећа број консултаната на сто, чиме ће се повећати и број 
компанија којима ће сертификовани консултанти помоћи у дигиталној трансформацији. Николић подсећа да дигитална тран-
сформација за мала и средња предузећа са једне стране значи имплементацију технолошких решења, а са друге стране и кул-
туролошку промену у пословању предузећа.

Центар за дигиталну трансформацију позвао је предузећа да се пријаве и да започну процес дигиталне трансформације.
Извор: РТС

На регионалном такмичењу средњошколаца у предузетничким вештинама најбољи је био 
тим који је осмислио „паметне“ рукавице
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На огледном пољу новосадског Научног института за ратар-
ство и повртарство на Римским шанчевима, учесницима ради-
онице „Узгој поврћа у иновативном пластенику“ представљен је 
први савремени пластеник, набављен у склопу реализације пројек-
та AGRINNO, који се суфинансира из Interreg - ИПА Програма пре-
кограничне сарадње Мађарска - Србија.

Покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шу-
марство Вук Радојевић, подсетио је да је циљ овог пројекта, пр-
вог који је суфинансиран из фондова Европске уније, да се оја-
ча иновативни приступ и предузетнички дух код младих људи 
у области агробизниса. Он је рекао да је реч о пројекту укупне 
вредности преко 325 хиљада евра, који треба да омогући младим 
и незапосленим лицима у сеоским срединама да унапреде своју 
производњу и своје производне капацитете у области повртарства 
и додао да је предвиђена набавка још три оваква пластеника, који 
ће бити смештени на три локације широм Војводине - у средњим 
пољопривредним школама у Футогу, Руми и Вршцу. Циљ је да се 
мотивишу и едукују млади пољопривредни произвођачи да се 
баве пољопривредом уз коришћење најновије опреме и техноло-
гије.

- Поред жеље да младим пољопривредним произвођачима 
обезбедимо могућност да осавремене своју производњу у пласте-
нику, ово је и начин да применом иновативних модела у раду дођу 
и до бољег профита и остану на селу - додао је Радојевић.

У сарадњи са Научним институтом за ратарство и повртар-
ство, Секретаријат за пољопривреду ће започети серију едукатив-
них семинара посвећених производњи у пластеницима, како би 
овај вид савремене производње нашао брзу примену код произ-
вођача.

ЈАЧАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИЧКОГ 
ДУХА КОД МЛАДИХ

Извор: Дневник

Први пластеник за унапређење производње у повртарству

Велики успех српског виноградар-
ства и винарства на такмичењу у ита-
лијанском Бергаму надомак Милана. 
У конкуренцији 260 етикета Србија је 
освојила девет златних медаља. Наша 
златна вина потекла су из винограда 
Фрушке горе, са смедеревских брежуља-
ка, из Жупе и Неготина.

У породици Милановић у Великој 
Дренови главни посао, као и код многих 
комшија, јесте производња квалитетних 
лозних калемова. Драгица и Бојан су 
отишли степеник више. Уложили су у ви-
ноград, производњу квалитетног грожђа 
и вина. Труд се исплатио, па је прошлог 
викенда стигла златна медаља са прес-
тижног винског такмичења у Бергаму.

- То нам само даје сатисфакцију да 
идемо даље, да ширимо производњу, 
јер квалитетна и добра вина су резултат 
умећа и тешког рада. Винарија је резул-
тат две породице, моје која се бави ви-
ноградарством и супругове која се бави 

калемарством - каже Драгица Милано-
вић, винар из Велике Дренове.

Иначе, на винском конкурсу у Берга-
му наша вина нашла су се испред мно-
гих француских, шпанских и немачких. 
Појединачно гледајући, највише медаља 
освојила је канадска винарија, чији је 
главни технолог пореклом са наших 
простора.

На конкурсу у Бергаму оцењивало је 
80 судија, врхунски светски познаваоци 
вина, енолози и произвођачи.

- Овај међународни конкурс показао 
је да светски винари веома добро раде 
на квалитету. Ту су се највише показале 
моје колеге и пријатељи из Србије, који су 
освојили много златних медаља - каже 
Борис Гаина, академик из Молдавије.

Успех је утолико већи јер смо по броју 
освојених медаља на другом месту, иза 
неприкосновене Италије. Иначе, на кон-
курс у Бергамо стигла су вина из 26 зе-
маља.

УСПЕХ СРПСКИХ ВИНОГРАДАРА
У ИТАЛИЈИ

Извор: РТС
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РАДНА ПОСЕТА СЛУЖБИ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ АУСТРИЈЕ
На позив аустријске Службе за запошљавање, у оквиру 

Mеморандума о сарадњи између Националне службе за запо-
шљавање и Службе за запошљавање Републике Аустрије, де-
легација коју је испред НСЗ предводио директор Зоран Мар-
тиновић, боравила је у радној посети Служби за запошљавање 
Републике Аустрије у Бечу, где су се састали са директором 
Хербертом Бухингером и његовим сарадницима.

На састанку су разговарали o моделима обука за незапос-
лене које спроводи Служба за запошљавање Аустрије, као и о 
заједничкој сарадњи две службе у 2019. години по питању реа-
лизације програма студијске посете запослених НСЗ Служби за 
запошљавање Аустрије.

Такође, говорило се и о запошљавању странаца у Републи-
ци Аустрији, условима и могућностима запошљавања.

Делегација Националне службе за запошљавање посетила 
је „Caritas“ у Бечу, где су се на примеру пројекта који су пред-
ставили у „Caritas“-у упознали са начинима борбе против неза-
послености младих. К. Ј.

Које су предности коришћења ин-
тернета, које опасности вребају и шта 
све дигитална писменост подразумева, 
научили су ђаци прваци Основне школе 
„Лаза Костић“ током радионице коју је 
организовао УНИЦЕФ. Школа је добила 
брошуре „Деца и интернет – паметно 
од почетка“, са конкретним саветима за 
децу, али и за њихове родитеље, учитеље 
и наставнике.

- Безбедно и конструктивно ко-
ришћење дигиталних уређаја и интер-
нета подразумева да и деца и одрасли 
буду дигитално писмени - да знају како 
да претражују на интернету и критички 
процењују информације, да имају адек-
ватне вештине за комуникацију путем 
дигиталних оруђа, креирање дигиталних 
садржаја, безбедно понашање и реша-
вање проблема у дигиталном окружењу 
- рекла је Тања Ранковић из УНИЦЕФ-а, 
истичући да је право на стицање вешти-
на дигиталне писмености једно од основ-
них права деце у дигиталном добу.

- Морамо посебно да истакнемо од-
говорност одраслих - родитеља, васпи-
тача, учитеља, наставника, доносилаца 
одлука, који имају улогу да обезбеде 
заштиту и подршку деци за несметано 
коришћење права у дигиталном свету. 
Дигитална писменост представља једну 
од осам кључних компетенција у обавез-
ном образовању - поручила је Тања Ран-
ковић.

УНИЦЕФ је уз подршку компаније 
„Теленор“, а у сарадњи са Министарством 
просвете, науке и технолошког развоја 
и Ужичким центром за права детета, 
покренуо пројекат „Безбедан интернет 
за целу породицу“, са циљем да смањи 
изложеност најмлађе деце онлајн ризи-
цима.

- За децу првог и другог разреда у 
нашој школи организовано је осам ин-
терактивних радионица о безбедном 

коришћењу интернета, док су за њихове 
родитеље организоване четири радиони-
це. Најзанимљивије је што ће четврта и 
последња радионица бити заједничка, 
на којој ће и деца и родитељи користећи 
дигиталну технологију у пракси доћи до 
решења како на најбољи и најбезбеднији 
начин бити део дигиталног света - рекла 
је Драгана Ђокић, учитељица и вођа 
пројекта у Основној школи „Лаза Костић“.

СТИЦАЊЕ ВЕШТИНА ДИГИТАЛНЕ ПИСМЕНОСТИ

КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ 
НОВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ ВОЛОНТЕРА

ЈКП „Градске пијаце“ расписале су конкурс за пријем девете генерације волонтерског центра. Конкурс је отворен за студенте 
Пољопривредног, Правног, Економског факултета и Факултета ветеринарске медицине.

Од кандидата се очекује познавање рада на рачунару (MS Оffice и Интернет), знање енглеског језика, креативност, жеља за 
радом у тиму и стицање нових знања и вештина.

Након деветомесечног ангажовања у Волонтерском центру, добија се потврда која ће волонтеру пружити предност приликом 
тражења посла. 

Заинтересовани могу да се пријаве тако што ће послати радну биографију на имејл-адресу: vlakovski@bgpijace.rs, најкасније 
до 12. новембра 2018. године. Све додатне информације заинтересовани могу добити на број телефона: 011/7857-917.

Извор: Одговорнопословање.рс



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


