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УВОДНИК

ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВЕ ГРУПЕ
ПРИОРИТЕТ

У овом броју „Послова“ читајте о плановима, програмима и ме-
рама Националне службе за запошљавање у 2019. години. Неки од 
утврђених приоритета биће подстицање запошљавања и укључи-
вања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка регио-
налној и локалној политици запошљавања. Јавне позиве и конкурсе 
Национална служба за запошљавање расписује у првом кварталу 
године, а планирана је реализација програма и мера додатног обра-
зовања и обуке за стицање нових знања, вештина и радног искуства.  

У овој години планирана је реализација програма и мера до-
датног образовања и обуке којима се стичу нова знања, вештине и 
радно искуство. Новина је реализација програма приправника, и то 
за младе са високим образовањем, као и програма за незапослене 
са завршеном средњом школом.

Сваке године НСЗ бележи велико интересовање корисника за 
субвенције за самозапошљавање, па су током прошле године подне-
та укупно 894 захтевa, а за прва три месеца ове године отворен 21 
термин за обуку „Пут до успешног предузетника“, за укупно 1.050 
полазника. 

Бесповратну помоћ Националне службе за запошљавање за по-
кретање сопственог бизниса ове године добиће 3.430 незапослених, 
међу којима и 130 особа са инвалидитетом. Субвенција је ове године 
увећана за 20.000 динара по кориснику.

У Привредној комори Аустрије у Бечу потписан је Меморандум 
о разумевању, чији је циљ увођење пројеката дуалног образовања 
на Западном Балкану и дигитализација привреде региона. Мемо-
рандум садржи конкретне мере и активности, па тако и доношење 
законских оквира у области дуалног образовања, као и начине за 
подстицање компанија да се укључе у анализу неопходних профи-
ла на тржишту рада. Циљ је и акредитација нових образовних про-
фила у вези са савременим дигиталним пословањем.

Поводом завршетка друге фазе пројекта „За активну инклузију 
и права Ромкиња на Балкану“, премијерно су приказани инсерти 
из филма „Цијели мој живот је борба“, прича о шест Ромкиња из три 
државе (Србија, БиХ, Црна Гора), које су успеле да превазиђу намет-
нуте предрасуде и стереотипе и постану инспиративни примери 
успешних жена.

Представљамо вам Филијалу Зрењанин Националне службе 
за запошљавање, где је једна од специфичности локалног тржишта 
рада интензивније запошљавање лица са евиденције у производним 
погонима страних компанија. Зрењанин је средином 2000. године 
постао лидер у привлачењу страних инвеститора и инфраструктур-
ном опремању индустријских зона. 
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Зрењанин је средином 2000. годи-
не постао лидер у привлачењу 
страних инвеститора и инфра-
структурном опремању индус-

тријских зона. Почетак рада страних 
компанија био је у знаку интензивнијег 
запошљавања лица са евиденције. Тако 
је компанија „Дрекслмајер“, запосливши 
2008. године 1.000 лица са евиденције, 
покренула масовније запошљавање. Ово 
предузеће просечно је запошљавало око 
300 лица са евиденције незапослених 
сваке године, а данас је то гигант са пре-
ко 6.000 запослених. Бројне су стране и 
домаће компаније у индустријским зона-
ма „Багљаш“, „Елемир“ и „Ечка“ за које је 
Филијала Зрењанин посредовала у запо-
шљавању.  

Често су се ове компаније опредељи-
вале да раднике обезбеде путем сајмова 
запошљавања. Управо је интензивније за-
пошљавање лица са евиденције у произ-
водним погонима страних компанија једна 
од специфичности локалног тржишта рада. 

У надлежности Филијале Зрењанин су 
општине Средњобанатског округа: Зрења-
нин, Житиште, Нова Црња, Нови Бечеј и 
Сечањ.   

Реализација програма и мера
Према статистичким подацима за но-

вембар 2018. године, на подручју Средњо-
банатског округа на евиденцији су 10.494 
лица која траже запослење.

„У Филијали Зрењанин присутан је 
тренд смањења броја незапослених. У пе-
риоду од новембра 2017. до новембра 2018. 
године бележи се 2.894 лица мање на еви-
денцији у округу“, истиче Даница Лазич-
ки, начелница Одељења за посредовање у 
запошљавању и планирање каријере.

По републичком и покрајинском јав-
ном позиву и путем Локалног акционог 
плана запошљавања за општине Зрења-
нин, Житиште и Нови Бечеј, током про-
шле године реализовано је укупно 49 јав-
них радова за подручје Средњобанатског 
округа, у оквиру којих је ангажовано 200 
незапослених.

„Значај јавних радова је у запошља-
вању лица са евиденције која теже долазе 
до посла, али и у реализацији одређених 
активности које унапређују заједницу у 
којој живимо. Субвенција за самозапошља-
вање за 72 незапослена значила је нови по-
четак - покретање приватног посла и улогу 
власника фирме. Делатност новоотворених 
фирми најчешће је у подручју пружања 
услуга, услужног занатства и производње“, 
објашњава наша саговорница.  

Финансијска подршка програма за 
ново запошљавање лица из категорије 
теже запошљивих омогућила је да се њих 
66 запосли. Особе са инвалидитетом, као 
једна од теже запошљивих група, биле су 
такође у фокусу, па је прошле године за-
послена 161 ОСИ са евиденције. 

Током 2018. године успешно су реа-
лизоване обуке за тржиште рада: обука 
за израду ПВЦ столарије, за кројаче-ши-
ваче, као и основна информатичка обука 
по ЕЦДЛ стандарду за особе са инвалиди-
тетом. Такође, за категорију ОСИ у току су 
обуке за цвећаре-вртларе и рачуновође.

Реализовани сајмови
Већ традиционално у току 2018. годи-

не одржана су два сајма запошљавања - 
у Зрењанину и Житишту, на којима је 50 
послодаваца понудило 719 радних места. 
Сајмове је посетило 1.555 лица, од тога 129 
ОСИ, а до сада је од тог броја запослено 536. 
За ученике завршних разреда средњих 

школа у Зрењанину је одржан Сајам обра-
зовања и омладинског предузетништва 
са циљем да се матуранти информишу и 
мотивишу за предузетништво.

Сарадња са партнерским
институцијама

Према локалним акционим плано-
вима и финансијским средствима опре-
дељеним за запошљавање, на територији 
општина Зрењанин, Житиште и Нови Бе-
чеј омогућено је запошљавање лица са 
евиденције укључивањем у мере активне 
политике запошљавања. Такође, Филија-
ла Зрењанин сарађује са партнерским ор-
ганизацијама: Регионалном привредном 
комором, Општим удружењем предузет-
ника, Регионалним центром за друштве-
но-економски развој „Банат“, Канцела-
ријом за младе, Бизнис-инкубатором 
Зрењанин, СТАРТ-ИТ центром Зрењанин, 
Школском управом за Банат, средњим 
школама, Центром за социјални рад, Тех-
ничким факултетом „Михајло Пупин“, 
Високом техничком школом и другим 
институцијама.

Планови
„У 2018. години реализовани су у 

потпуности сви постављени циљеви, а 
план је да и даље унапређујемо квалитет 
наших услуга. Настојаћемо да побољша-
мо ефикасност посредовања у запошља-
вању и сарадњу са партнерским инсти-
туцијама и послодавцима, чија пословна 
активност доприноси отварању нових 
радних места и економском јачању ло-
калне средине“, истиче Даница Лазички, 
начелница Одељења за посредовање у 
запошљавању и планирање каријере Фи-
лијале Зрењанин. Александра Штрбац

ВЕЋЕ ЗАПОШЉАВАЊЕ УЗ СТРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ
Филијала Зрењанин Националне службе за запошљавање
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П одстицање запошљавања и укљу-
чивања теже запошљивих лица на 
тржиште рада и подршка регио-
налној и локалној политици запо-

шљавања, неки су од утврђених приорите-
та политике запошљавања у 2019. години. 
Јавне позиве и конкурсе Национална служ-
ба за запошљавање расписује у првом квар-
талу године, а планирана је реализација 
програма и мера додатног образовања и 
обуке за стицање нових знања, вештина и 
радног искуства. Као новина у плану је ре-
ализација програма приправника за младе 
високообразоване и програма за незапосле-
не са средњом школом.

Национална служба за запошљавање 
данас бележи најнижу стопу незапосле-
ности и повећање стопе запослености. 
Подаци говоре да је на евиденцији НСЗ 
у децембру прошле године регистрова-
но 552.513 незапослених, од чега 53,4% 
одсто чине жене, што је у односу на исти 
месец 2017. године смањење за 10,7 одсто. 
Такође, од јануара до децембра прошле 
године забележено је 261.720 случајева 
запошљавања са евиденције Националне 
службе за запошљавање.

Сарадња са корисницима је све боља, 
па се тако знатно већи број послодаваца 
и незапослених укључио у програме и 
мере активне политике запошљавања.

„Веома је важно и да је велики број 
тражилаца запослења био укључен у 
мере активног тражења посла, као што 
су: Обука за активно тражење посла, 
Тренинг самоефикасности, Радионица 
за превладавање стреса услед губитка 
посла, Клуб за тражење посла, Сајмови 
запошљавања, Обука за развој предузет-
ништва, јер су то мере које доводе до по-
већања запошљивости или спремности 
за укључивања у друге мере активне 
политике запошљавања“, каже Неда Ми-
лановић, директорка Сектора за подршку 
запошљавању.

Она додаје да ће приоритети поли-
тике запошљавања, а у складу са Нацио-
налним акционим планом запошљавања, 
у овој години бити побољшање услова на 
тржишту рада и унапређење институција 
тржишта рада; подстицање запошља-
вања и укључивања теже запошљивих 
лица на тржиште рада, као и подршка 
регионалној и локалној политици запо-
шљавања и унапређење квалитета радне 
снаге и улагање у људски капитал.

„У фокусу су нам теже запошљиве кате-
горије и оне ће приоритетно бити укључива-
не у мере активне политике запошљавања, 
које ће бити спровођене на националном 
нивоу, али и кроз реализацију локалних 
акционих планова запошљавања и то кроз 
учешће у финансирању програма или мера 
активне политике запошљавања на локал-
ном нивоу“, објашњава Неда Милановић.

Програми за незапослене 
и послодавце који су дали 
најбоље резултате у 2018.

години
Када је реч о директним ефектима 

на запошљавање, подаци говоре да су 
најбоље резултате дали програми: суб-
венција за запошљавање незапослених 
из категорије теже запошљивих, самоза-
пошљавање и субвенција зараде за особе 
са инвалидитетом без радног искуства.

„Поред тога, изузетан је значај та-
козваних образовних програма, кроз 
које незапослени стичу радно искуство 
у струци, знања и вештине за рад на 
конкретним пословима, траженим на 
тржишту рада. Посебно бих истакла про-
граме стручне праксе, стицања практич-
них знања за неквалификоване, вишкове 
запослених и дугорочно незапослена 
лица, затим програме обуке на захтев 
послодавца и за тржиште рада. Све су то 
програми који незапосленима дају нео-
пходна знања и вештине, па самим тим 
доводе до боље запошљивости“, објашња-
ва наша саговорница, додајући да вели-
ки значај има и програм јавних радова, 
управо када је реч о интеграцији теже 
запошљивих група на тржиште рада и 
унапређење њихових способности.

Теже запошљиве
групе - приоритет

Приоритети који су утврђени у окви-
ру политике запошљавања у овој години 
су подстицање запошљавања и укључи-
вања теже запошљивих на тржиште рада 
и подршка регионалној и локалној поли-
тици запошљавања. Посебна пажња при 
укључивању у мере активне политике 
запошљавања биће усмерена на неза-
послене који се истовремено суочавају са 
више фактора отежане запошљивости.

„Програми и мере активне политике 
који су дали добре резултате у прошлој 
години, а везани су за ове категорију су: 
јавни радови, стручна пракса, стицање 
практичних знања за неквалификоване, 
вишкове запослених и дугорочно неза-
послена лица, субвенције за запошља-
вање незапослених из категорије теже 
запошљивих, као и субвенције зараде са 
особе са инвалидитетом без радног иску-
ства“, наводи Неда Милановић.

Подстицаји за послодавце
Све више послодаваца заинтересо-

вано је у укључивање у мере и програме 
НСЗ. Финансијски подстицаји за њих ре-
ализују се кроз програме субвенција за 
запошљавање незапослених из катего-
рије теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима, субвенција зараде за 
ОСИ без радног искуства, за запошља-
вање особа са инвалидитетом под посеб-
ним условима уз прилагођавање радног 
места и кроз подстицај послодавцима 
кроз реализацију програма обука на њи-
хов захтев. 

Планови у 2019. години
У складу са Националним акционим 

планом запошљавања за ову годину, у 
првом кварталу НСЗ расписује јавне по-
зиве и конкурсе, односно покреће посту-
пак јавне набавке у складу са прописима.

Када је реч о плановима, у овој годи-
ни планирана је реализација програма и 
мера додатног образовања и обуке који-
ма се стичу нова знања, вештине и радно 
искуство. У питању су: стручна пракса, 
програм приправника, стицање практич-
них знања за неквалификоване, вишкове 
запослених и дугорочно незапослена 
лица, обуке за тржиште рада, на захтев 
послодавца - за незапослене, за потребе 

ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИ У ФОКУСУ
ТЕМА БРОЈА    Програми и мере Националне службе за запошљавање у 2019. години
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послодавца за запосленог и функционал-
но основно образовање одраслих. 

Поред наведених, изводиће се и про-
грами субвенционисаног запошљавања 
за незапослене који су теже запошљиви, 
подршка самозапошљавању, субвенција 
зараде за ОСИ без радног искуства. У ло-
калним самоуправама биће реализован 
програм јавних радова, па се наставља 
и подршка локалним политикама запо-
шљавања у оквиру различитих програ-
ма. Планирано је да у програме и мере 
у 2019. години буде укључено 135.560 
тражилаца запослења. Такође, уз помоћ 
финансијских средстава у оквиру пројек-
та ИПА 2013, планирано је да се још 575 
незапослених укључи у мере.

Новине у програмима НСЗ 
Као новина ове године планирана је 

реализација програма приправника, и то 
за младе са високим образовањем, као и 
програма за незапослене са завршеном 
средњом школом. „У оквиру реализације 
програма стицања практичних знања, 
планирано је да са најмање 40 одсто 
учествују особе без квалификација, како 
би се тој тешко запошљивој категорији 
у што већој мери помогло да кроз рад 
стекну знања и вештине за обављање 
конкретних послова. Такође, планирана 
су већа финансијска средства за канди-
дате које се укључују у програме стру-
чне праксе, стицања практичних знања, 
обуке на захтев послодавца, јавних радо-
ва, али и виши износ субвенције за само-
запошљавање“, објашњава Неда Мила-
новић, директорка Сектора за подршку 
запошљавању. Јелена Бајевић
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Бесповратну помоћ Националне службе 
за запошљавање за покретање сопственог 
бизниса ове године добиће 3.430 незапосле-
них, међу којима и 130 особа са инвалиди-
тетом. Субвенција је по кориснику увећана 
за 20.000 динара, па у 2019. години износи 
200.000 динара, за вишкове запослених 
220.000, а за ОСИ 240.000 динара. Како је ин-
тересовање велико, за прва три месеца ове 
године отворен је 21 термин за обуку „Пут 
до успешног предузетника“, за укупно 1.050 
полазника. 

Са циљем да незапослене оснажи и 
подржи да покрену сопствени посао, На-
ционална служба за запошљавање већ 
више од две деценије додељује субвенције 
за самозапошљавање. За овај програм је 
увек велико интересовање, па су током 
прошле године поднета укупно 894 захте-
ва по три јавна позива - редовном позиву 
НСЗ, јавном позиву за суфинансирање по 
пројекту ИПА 2013 и позиву за суфинан-
сирање локалних јединица за самозапо-
шљавање. 

„Захваљујући финансијској подрш-
ци Националне службе, Београд је бога-
тији за 518 предузетничких радњи, од 
чега је 179 отворено од стране корисника 
који су млађи од 30 година, што чини 35 
одсто од укупног броја радњи. Нови пре-
дузетници најчешће отварају адвокатске 
канцеларије, стоматолошке и здравствене 
ординације, баве се ИТ сектором, рачуно-
водством, дрвном и текстилном произ-
водњом, али и услугама, попут фризера, 
козметичара, кројача, водоинсталатера...“, 
објашњава Весна Живковић Костић, на-
челница Одељења за програме запошља-
вања и предузетништво Филијале за град 
Београд НСЗ и додаје да је међу новим 
предузетницима највише високообразо-
ваних. 

Све о покретању сопственог бизниса 
заинтересовани са евиденције НСЗ могу 
да сазнају у оквиру дводневне обуке „Пут 
до успешног предузетника“. Кроз обуку 
им се пружа информативна, саветодавна 
и друга неопходна помоћ, а обука за за-
почињање сопственог посла је услов да 
незапослени добију субвенцију.

„Обука прати дешавања и новине 
везане за предузетништво и све оно што 
директно или индиректно утиче на то. 
Има за циљ да представи потенцијалним 
корисницима субвенције све предности и 
недостатке бављења приватним послом. 
Тежиште обуке је на изради бизнис пла-
на, као инструмента уз чију помоћ се тес-
тира исплативост производа или услуге, 
разради SWOT анализе, конкретним при-
мерима из праксе. Већа пажња је пос-
већена законској регулативи која уређује 
порезе и доприносе за обавезно социјално 

осигурање и начине опорезивања, обаве-
зама коришћења фискалне касе, као и де-
латностима за које није потребан послов-
ни простор. У циљу повећања дигиталне 
писмености, полазници обуке бивају ин-
формисани о могућности електронске ре-
гистрације уз доставу корисничких упут-
става“, истиче наша саговорница. 

Током обуке заинтересовани се упознају 
са тиме како се израђује добар бизнис 
план, јер он није само инструмент са којим 
се конкурише код институција за добијање 
финансијских средстава, већ и начин да се 
провери исплативост саме идеје. Кроз из-
раду бизнис плана се утврђује колико је је-
дан производ или услуга исплатив, на који 
начин се може утицати да се посао што 
боље развије, које су то потенцијалне опас-
ности из окружења које се могу појавити 
или предности и начин на који их треба 
искористити.

„У првој години пословања на тржишту 
опстане око 98% новоотворених предузет-
ничких радњи. Реализација програма пра-
ти се 12 месеци и корисници субвенције су 
у обавези да обављају делатност минимум 
годину дана и уредно измирују порезе и 
доприносе за обавезно социјално осигу-
рање“, наглашава Весна Живковић Костић.

Приоритет код одобравања субвен-
ције за самозапошљавање имаће угро-
жене категорије: млади до 30 година, 
вишкови запослених, Роми, особе са ин-
валидитетом и жене.

Наша саговорница наглашава да је 
предузетник неко ко види шансу тамо 
је други не виде, из чега произилази да 
је најбитније имати добру идеју и бити 
истрајан у њеној реализацији. „Преду-
зетник мора да буде флексибилан и спо-
собан да преузме ризик, а све то треба 
да прати концепт целоживотног учења 
којим усвајамо нова и усавршавамо по-
стојећа знања“, каже Весна Живковић 
Костић.

ПОДРШКА НОВИМ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Јелена Бајевић

НСЗ субвенције за самозапошљавање
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У Привредној комори Аустрије у Бечу потписан је Мемо-
рандум о разумевању, чији је циљ увођење пројеката 
дуалног образовања на Западном Балкану и дигитали-
зације привреде региона. Пројекат ће почети средином 

2019. године и спроводиће се до 2024. године, а финансира га 
Аустријска развојна агенција. Документ су потписали Мар-
ко Чадеж, председник Привредне коморе Србије, у име Комор-
ског инвестиционог форума Западнобалканске шесторке, аус-
тријска шефица дипломатије Карин Кнајсел и председник ПК 
Аустрије Харалд Марер.

Меморандум садржи конкретне мере и активности, па тако 
и доношење законских оквира у области дуалног образовања, 
као и начине за подстицање компанија да се укључе у анализу 
неопходних профила на тржишту рада. У првој фази пројекта, 
већ током ове и наредне године, предвиђено је креирање једин-
ственог сета услуга шест западнобалканских комора и јачање 
коморских капацитета за ефикаснију подршку привреди у об-
ласти дуалног образовања и дигиталне трансформације.

„Овај меморандум разликује се од других јер детаљно пре-
цизира вишегодишњу подршку економијама Западног Балка-
на. Желимо да модел дуалног образовања који заједно спрово-
де Србија и Аустрија, Комора, Влада и Министарство просвете, 
проширимо на цео регион. За заједничко економско тржиште 
неопходно је да имамо обучену радну снагу“, истакао је Чадеж 
након потписивања Меморандума у Привредној комори Аус-
трије.

Кроз пројекат ће се привредне коморе региона оснажити 
да пруже што већу подршку компанијама и квалитетну услугу, 
да би се кроз процес дуалног образовања обучавали кадрови 
који су тржишту и приватном сектору потребни. Такође, циљ 

је и акредитација нових образовних профила у вези са савре-
меним дигиталним пословањем, а у плану је и успостављање 
виртуелне академије за обуку на нивоу читавог региона. 

„Веома је важно увођење нових профила, јер живимо у вре-
мену када не знамо који ће нам профили радника бити потреб-
ни за пет година. Аустрија је у томе направила велики помак. 
У Србији смо већ преузели аустријски профил е-трговац, који 
ћемо увести у трговачким школама од септембра. Ђаци ће се 
обучавати да управљају платформама за електронску трго-
вину, што је веома важно за компаније“, указао је Чадеж. 

Други аспект Меморандума је дигитализација привреде 
у региону, а председник Привредне коморе Србије је подсетио 
да је по узору на Привредну комору Аустрије ПКС формирала 
Центар за дигиталну трансформацију малих и средњих преду-
зећа. Ту се сертификују саветници који анализирају комплетно 
стање у предузећу и на основу података доносе и примењују 
дигитална решења. Чадеж је нагласио да је дигитална тран-
сформација привреда у региону важна како би се успоставио 
јединствени економски простор. 

Основа за будуће активности биће студија на основу које 
ће се утврдити стање и потребе, али и препреке са којима се 
суочавају мала и средња предузећа у региону на путу ка диги-
талној трансформацији.

Шефица аустријске дипломатије Карин Кнајсел истакла је 
да је Југоисточна Европа део Европе, као и да је веома важна 
размена идеја и привреде са тим регионом. Она је истакла зна-
чај Меморандума због важности образовања и дигитализације 
за развој привреде. „Дуално образовање омогућава обуку стру-
чне радне снаге, а у земљама региона управо имамо недоста-
так те радне снаге због исељавања“, рекла је Карин. 

Нагласивши да је за Аустрију Западни Балкан веома важан 
регион, јер на том простору има велике инвестиције, председ-
ник Привредне коморе Аустрије Харалд рекао је да је Аустрија 
поносна што је регион изабрао управо њихова решења из ових 
области. „Стратешки циљ Меморандума је даље подстицање 
инвестиција, даља дигитализација привреде, те борба против 
недостатка стручне радне снаге. Без образовања нема развоја“, 
указао је Марер. 

Потписивању Меморандума присуствовали су и председ-
ници свих шест комора чланица Коморског инвестиционог 
форума, који су разговарали са челним људима аустријских 
компанија које су већ присутне или су заинтересоване за 
пословање и инвестирање у региону Западног Балкана.

Дуално образовање и дигитализација привреде

ЈАЧАЊЕ ПРИВРЕДЕ РЕГИОНА

Јелена Бајевић, извор: ПКС



Од 6. октобра 2006. године, када је као део пројекта „Промоција запошљавања“ у ужичкој филијали НСЗ отворен Клуб за тра-
жење посла, филијала има једно пријатно и посећено место где се окупљају, друже и размењују информације углавном млади. На 
једном месту полазници се информишу о слободним радним местима и конкурсима, могућностима за укључивање у програме 
и мере активне политике запошљавања, пролазе кроз интензивне обуке о начину писања радних биографија и представљања 
послодавцу. Ипак, овде се решава један од основних проблема са којим се суочавају лица у потрази за послом, а то је недостатак 
информација.

Тако је у понедељак, 14. јануара, почео са радом први овогодишњи Клуб за тражење посла за квалификована лица. Тринаест 
младих незапослених ће кроз интензивну двонедељну обуку овладати вештинама које су неопходне у активном тражењу посла.

У 2018. години, обуку у Kлубу у Филијали Ужице похађала су 182 незапослена лица, од којих је 81 полазник нашао запослење 
шест месеци након завршене обуке, што је 44,5% у односу на укупан број. Обуку је похађало и 16 особа са инвалидитетом.

Ако посматрамо структуру полазника, доминантније је присуство женске популације, чак 62%. Старосна структура показује 
да су незапослена лица до 25 година заступљена са 27,5%, од 25 до 30 година са 21%, односно од 30 до 50 година са 39% и преко 50 
година 12,6%. Квалификациона структура је хетерогена, највеће учешће у Клубу имају лица са IV и VII степеном стручне спреме, али 
се радионице у Клубу у једнонедељном трајању организују и за лица без квалификација и нискоквалификована лица.

Клуб за тражење посла у Пожеги, који је опремљен уз подршку пројекта ЕУ-ИПА 2012, похађало је 71 лице, од тога 27 лица која 
први пут траже запослење.
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У Свечаној сали Града Лесковца градоначел-
ник Горан Цветановић уручио је уговоре за стручно 
усавршавање младим академцима са територије 
Лесковца. Уговоре је добило двадесеторо високош-
колаца, од којих је осморо завршило факултете са 
просечном оценом девет и више. За реализацију 
овог пројекта Град је издвојио 6 милиона динара.

„Обављање стручне праксе Град организује 
путем Локалног акционог плана за запошљавање. 
У претходних 5 година помогли смо 961 лицу и за 
те намене издвојили преко 126 милиона динара. 
Управо зато смо пре нешто више од годину дана 
од Националне службе за запошљавање добили 
признање за спровођење ЛАПЗ-а. Стручна пракса 
пружа шансу младим, амбициозним људима да 
стечена теоријска знања примене радећи и усавр-
шавајући се, што је веома значајно за њихов даљи 
рад. Значајна је и за послодавце, који су у позицији 
да препознају профил кандидата који им је потре-
бан, да у своје установе и предузећа уведу дух мла-
дости и да своје искуство пренесу будућим нараштајима“, рекао је градоначелник Цветановић.

Марија Јовановски је говорила у име свих којима су додељени уговори: „Завршила сам Правни факултет Универзитета у 
Нишу са општом просечном оценом 9,58 и стекла звање дипломираног правника. Град Лесковац ми је кроз цело школовање 
пружао подршку, а данас када ми је потребно радно искуство и када желим да стечена знања примењујем у пракси, пријавила 
сам се за програм стручне праксе, коју обављам у Основном суду у Лесковцу“. Филијала НСЗ у Лесковцу је пружила сву техничку 
подршку за реализацију програма. Марија Стевановић

ДОДЕЉЕНИ УГОВОРИ ЗА СТРУЧНУ ПРАКСУ

ПРЕКО КЛУБА ДО ИНФОРМАЦИЈА

Биљана Терзић



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

1528
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              17 
Медицина                                         20
Здравство и социјална заштита                    28
Индустрија и грађевинарство              28
Саобраћај и везе                                       31
Наука и образовање                          31
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               Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ,
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извршење 
кривичних санкција („Службени гласник РС“, бр. 40/10 и 
137/14) и Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-5030/2018 од 31. 
маја 2018. године, 51 број: 112-5299/2018 од 6. јуна 2018. 
године, 51 број: 112-11418/2018 од 30. новембра 2018. 
године и 51 број: 112-12546/2018 од 25. децембра 2018. 
године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ

САНКЦИЈА
I Орган у коме се радно место попуњава: Министар-
ство правде - Управа за извршење кривичних санкција, 
Немањина 22-24, Београд. 

Радна места која се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ШАПЦУ

1. Реализатор третмана
у Служби за третман у звању саветник

1 извршилац
Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области педагошке, психолошке, соци-
олошке науке или из стручне области филозофије - смер 
психологија, педагогија, андрагогија или социологија, или 
из стручне области физичко васпитање и спорт или из 
стручне области специјалне едукације и рехабилитације - 
смер за превенцију и третман поремећаја понашања, или 
политичке науке - смер за социјалну политику и социјални 
рад или из уметничке, односно стручне области у оквиру 
образовно-уметничког поља уметности на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, положен државни стручни испит и најмање три годи-
не радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Правилника о третману, 
програму поступања, разврставању и накнадном развр-
ставању осуђених лица - усмено; вештина комуникације 
- непосредно, кроз разговор са кандидатима.

2. Инструктор кувар
у Одсеку за обуку и упошљавање у 

звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња 
школа угоститељске струке, положен државни стручни 
испит и најмање две године радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

3. Инструктор електричар
у Одсеку за обуку и упошљавање у 

звању референт
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: завршена средња шко-
ла, електроинсталатерске, електромеханичарске, електрос-
труке, положен државни стручни испит и најмање две годи-
не радног искуства у струци.
Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Шабац, Стевана Првовенчаног бб

III У ОКРУЖНОМ ЗАТВОРУ У НОВОМ САДУ

4. Правни послови
у Служби за опште послове, у звању 

саветник
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из научне области правне науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету, поло-
жен државни стручни испит и најмање три године радног 
искуства у струци.

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција и Закона о државним служ-
беницима - усмено; вештина комуникације - непосредно, 
кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Нови Сад, Пролетерска 16а

IV У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ У ПАНЧЕВУ

5. Инструктор кувар
у Служби за обуку и упошљавање, у 

звању референт
3 извршиоца

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

Стручне оспособљености, знање и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: знање из Закона о 
извршењу кривичних санкција - усмено; вештина комуни-
кације - непосредно, кроз разговор са кандидатима.

Место рада: Панчево, Баваништански пут бб

V Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс:
- пријава са биографијом и наводима о досадашњем рад-
ном искуству (у пријави назначити редни број радног мес-
та из текста конкурса као и назив радног места за које 
се конкурише, име и презиме, датум и место рођења, 
јединствени матични број грађана, адресу пребивалишта, 
односно боравишта, мејл адреса за контакт, контакт теле-
фон, податке о образовању, податке о врсти и дужини 
радног искуства у степену стручне спреме прописане за 
радно место на које се конкурише, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења прија-
ве на конкурс, пријава мора да буде својеручно потписана) 
- заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је наведена 
у условима за радно место - заједничко за сва радна места;
- уверење из суда да се против кандидата не води кривични 
поступак за кривично дело које се гони по службеној дужнос-
ти (не старије од 30 дана) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се може утврдити на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком периоду је стечено радно искуство у стру-
ци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту могу поднети доказ о положеном право-
судном испиту) - заједничко за сва радна места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама при-
бавити податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција или ће то орган учинити уместо ње - заједнич-
ко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет презента-
цији Министарства правде, на следећој интернет адреси: 
http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.php

Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном испиту за 
рад у државним органима/уверење о положеном правосуд-
ном испиту. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наве-
дене доказе како би орган могао даље да поступа. 

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

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

Сви докази прилажу се на српском језику, односно уколи-
ко су на страном језику морају бити преведени на српски 
језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача.

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

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

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 253 
став 4 Закона о извршења кривичних санкција прописа-
но је да се у радни однос не може се примити лице које 
је осуђено због кривичног дела које се гони по службеној 
дужности, лице против кога се води кривични поступак за 
кривично дело које се гони по службеној дужности, лице 
које је осуђено на безусловну казну затвора у трајању 
дужем од три месеца и лице за које, у складу са прописима 
којима је уређено вршење безбедносних провера, постоје 
безбедносне сметње.

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

VIII Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
рад на оглашеном радном месту, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина које се вреднују у изборном 
поступку спровешће се у просторијама КПЗ у Шапцу, КПЗ 
у Панчеву и Окружном затвору у Новом Саду.

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

IX Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
правде, Управа за извршење кривичних санкција, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни конкурс“.

X Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљановић, тел. 
011/2685-305.

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

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу, а нису приправници, подлежу 
пробном раду од шест месеци. Као државни службеник на 
извршилачком радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је дужан 
да га положи до окончања пробног рада.

Кандидати који конкуришу на више радних места подно-
се појединачне пријаве за свако радно место на које кон-
куришу у којима наводе уз коју од пријава су приложили 
тражене доказе.

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

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

Обавештавају се кандидати да ће се документација враћа-
ти искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Минис-
тарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу еУправе 
и на огласној табли Управе за извршење кривичних санк-
ција, интернет презентацији и периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање. 

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ
ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

На основу члана 54 став 1 Закона о државним службени-
цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18), члана 17 став 1 Уредбе о спро-
вођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 
41/07-пречишћен текст и 109/09) и Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно рад-
но ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-12144/2018 од 25. децембра 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ТРИ ИЗВРШИЛАЧКА

РАДНА МЕСТА У
РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ

ЗА ЗАКОНОДАВСТВО
I Орган у коме се радно место попуњава: Републич-
ки секретаријат за законодавство, Београд, Немањина 11

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно радно место за нормативне 
послове у области примарног и 

секундарног законодавства Европске 
уније - виши саветник

Одељење за правнотехничку 
редактуру превода правних тековина 
Европске уније и методологију израде 

прописа
1 извршилац

Услови за рад на радном месту: стечено високо обра-
зовање из области правне науке - нa oснoвним aкaдeмским 
студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, мaстeр 
aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeмским сту-
диjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, oднoснo 
нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири 
гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, 
најмање седам година радног искуства на пословима у 
одговарајућем степену образовања и одговарајућој науч-
ној области, односно струци, положен државни стручни 
испит, познавање рада на рачунару (Microsoft Office Word, 
Internet Explorer, Outlook Exppres).

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се оцењују у изборном поступку и начин њихове 
провере: познавање примарних и секундарних извора 
права Европске уније, институција Европске уније и зна-
чаја и улоге правнотехничке редактуре у припреми прав-
них тековина Европске уније на српском језику - усмено, 
кроз разговор са кандидатом; познавање рада на рачунару 
(Microsoft Office Word, Internet Explorer, Outlook Exppres) - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено, кроз разговор са кандидатом. 

2. Радно место за нормативне 
послове у области финансијског 

система - виши саветник
Сектор за финансије

1 извршилац
Услови за запослење на радном месту: стечено високо 
образовање из области правне науке - нa oснoвним aкaдeм-
ским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, 
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeм-
ским студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, 

oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeти-
ри гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, 
најмање седам година радног искуства на пословима у 
одговарајућем степену образовања и одговарајућој научној 
области, односно струци, положен државни стручни испит, 
познавање рада на рачунару (Microsoft Office Word, Internet 
Explorer, Outlook Exppres).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
оцењују у изборном поступку и начин њихове про-
вере: познавање прописа из области буџетског и пореског 
система - усмено, кроз разговор са кандидатом; познавање 
рада на рачунару (Microsoft Office Word, Internet Explorer, 
Outlook Exppres) - практичним радом на рачунару; вешти-
на комуникације - усмено, кроз разговор са кандидатом.

3. Радно место за правне послове 
из делокруга Сектора за привреду - 

млађи саветник
Сектор за привреду

1 извршилац
Услови за запослење на радном месту: стечено високо 
образовање из области правне науке - нa oснoвним aкaдeм-
ским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa, 
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, спeциjaлистичким aкaдeм-
ским студиjaмa, спeциjaлистичким струкoвним студиjaмa, 
oднoснo нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeти-
ри гoдинe или спeциjaлистичким студиjaмa нa фaкултeту, 
завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен државни стручни 
испит, познавање рада на рачунару (Microsoft Office Word, 
Internet Explorer, Outlook Exppres).

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
оцењују у изборном поступку и начин њихове про-
вере: познавање начина уређивања сарадње Републике 
Србије са другим државама и међународним организација-
ма и прописа из области привредних друштава - усмено, 
кроз разговор са кандидатом; познавање рада на рачунару 
(Microsoft Office Word, Internet Explorer, Outlook Exppres) - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације - 
усмено, кроз разговор са кандидатом.

III Место рада: Београд, Немањина 11.

IV Општи услови за запослење: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учес-
нику конкурса раније није престао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци. 

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење прија-
ва је осам дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

VI Лице које је задужено за давање обавештења: Дар-
ко Распоповић, виши саветник у Републичком секретаријату за 
законодавство, тел. 011/363-3286.

VII Адреса на коју се подносе пријаве: Републички секре-
таријат за законодавство, 11000 Београд, Немањина 11, са наз-
наком: „За јавни конкурсˮ .

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се странка опре-
дељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органима 
или оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном правосудном испиту; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
или други акти којима се доказује на којим пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском периоду је 
стечено радно искуство).

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

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18) про-
писано је, између осталог, да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 

и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће пре-
узети на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs.

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

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фото-
копији. Законом о оверавању потписа, рукописа и пре-
писа („Службени гласник РС“, бр. 93/14, 22/15 и 97/18), 
између осталог, прописано је да је јавни бележник надле-
жан и за оверавање потписа, рукописа и преписа за које 
је посебним законима који се примењују пре ступања на 
снагу овог закона прописано да их оверава суд, односно 
општинска управа; да основни суд односно општинске 
управе као поверени посао задржавају надлежност за 
оверавање потписа, рукописа и преписа од 1. марта 2017. 
године; да ће изузетно у градовима и општинама у који-
ма нису именовани јавни бележници, потписе, рукописе и 
преписе оверавати основни судови, судске јединице, као и 
пријемне канцеларије основних судова, односно општин-
ске управе, као поверени посао и после 1. марта 2017. 
године, а до именовања јавних бележника. 

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

IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад 
на оглашенoм раднoм месту, провера назначених вештина 
и знања обавиће се у просторијама Републичког секрета-
ријата за законодавство, други спрат, соба 62, Београд, 
Немањина 11, од 4. фебруара 2019. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени телефоном на кон-
такте које су навели у својим пријавама.

X Трајање радног односа: За наведено радно место, 
радни однос се заснива на неодређено време. Кандидат 
који први пут заснива радни однос у државном органу, под-
леже пробном раду од шест месеци. Кандидат без положе-
ног државног стручног испита прима се на рад под условом 
да тај испит положи до окончања пробног рада. 

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Републичког 
секретаријата за законодавство, на веб-страници Службе 
за управљање кадровима, на порталу e-управе, на огласној 
табли, веб-страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. На веб-страници Службе 
за управљање кадровима, кандидати који конкуришу, могу 
се упознати и са описом послова за наведено радно место.

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

Администрација и управа

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), члана 17 став 1, члана 18, члана 19 ст. 1 
и 2, чл. 20 и 21 Уредбе о спровођењу интерног и јавног 
конкурса за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст 
и 109/09) и Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 број: 112-11402/2018 од 30. 
новембра 2018. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Минис-
тарство просвете, науке и технолошког развоја Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за послове у 
основном образовању и васпитању, 

разврстано у звање саветник
у Сектору за предшколско и основно 
образовање и васпитање, Одељење 

за области предшколског и основног 
образовања и васпитања - Одсек 

за послове основног образовања и 
васпитања

1 извршилац
Опис послова: учествује у изради стручних основа 
за израду закона и подзаконских аката у области осно-
вног образовања и васпитања и изради предлога ака-
та које доноси Влада, министар и других аката из ове 
области;прати остваривање програма и развоја основног 
образовања и васпитања, предлаже и учествује у плани-
рању и спровођењу мера за унапређивање у овој области, 
прати остваривање образовања надарене и талентоване 
деце, односно деце са посебним способностима, учествује 
у унапређивању образовања тих ученика, билингвалне 
наставе у школама и припреми и реализацији програма и 
пројеката у овим областима; учествује у припреми, орга-
низацији и спровођењу завршног испита и изради анали-
за о завршном испиту; припрема решења о одобравању 
уџбеника и наставних средстава, води регистар и учест-
вује у припреми каталога одобрених уџбеника и наставних 
средстава и припрема школски календар и програм так-
мичења ученика основних школа; сарађује са заводима у 
припреми прописа којима се уређује оцењивање ученика, 
педагошка норма, огледи, програм завршног испита и дру-
гих прописа од интереса за основно образовање, учествује 
у припреми стандарда квалитета основног образовања 
и васпитања и припреми аката о давању сагласности на 
основу прописа основног образовања и васпитања, који се 
односе нарочито на отварање група продуженог боравка 
и одељења целодневне наставе, организовање наставе за 
ученике на дужем кућном или болничком лечењу, фор-
мирање одељења и група у основној школи, утврђивање 
другачијег броја извршилаца од прописаног; прати тери-
торијалну покривеност основним школама и обухват деце, 
учествује у изради критеријума за мрежу основних школа, 
прати функционисање мреже ових установа и издвојених 
одељења и учествује у изради анализа, студија, пројека-
та и елабората из области основног образовања и вас-
питања; учествује у сарадњи са органом надлежним за 
послове сарадње са црквама и верским заједницама; 
учествује у припреми посебног програма основног обра-
зовања и васпитања на српском језику у иностранству, 
организацији образовно-васпитног рада у иностранству 
по посебном програму, предузима мере за унапређивање 
рада наставника у иностранству, остварује увид и контро-
лише месечне обрачунске листе наставника, учествује у 
раду комисије за избор редовних наставника и предлаже 
ангажовање хонорарних наставника на основу прибавље-
ног мишљење надлежног дипломатско-конзуларног пред-
ставништва, остварује сарадњу са родитељима ученика 
и са државним органима земље домаћина и представни-
цима наше дијаспоре у иностранству; прати образовање 
српске мањине у другим земљама и остварује сарадњу са 
представницима српске мањине у другим земљама, ост-
варује сарадњу са иностраним високошколским устано-
вама у обезбеђивању услова за изучавање српског језика 
и књижевности на иностраним универзитетима-лектори/
професори српског језика на иностраним универзитети-

ма и пружа подршку нашим лекторатима у иностранству 
у опремању литературом и другим наставним средствима; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких, природно-математичких, техничко-технолош-
ких наука или образовно-уметничког поља Уметности на 
основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, најмање три године радног искуства у 
струци, положен државни стручни испит, познавање јед-
ног светског језика и познавање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Закона о 
основном образовању и васпитању - провераваће се усме-
но; познавање рада на рачунару - провераваће се практич-
ним радом на рачунару; познавање једног светског језика 
- увидом у сертификат или други доказ о познавању једног 
светског језика; вештине аналитичког резоновања и логич-
ког закључивања и организационих способности - провера-
ваће се писмено, стандардизованим тестовима и вештина 
комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

2. Радно место за рани развој и 
инклузивно образовање, разврстано 

у звање саветник
у Сектору за предшколско и основно 
образовање и васпитање, Одељење 

за области предшколског и основног 
образовања и васпитања - Група 

за образовање мањина, социјалну 
инклузију и заштиту од насиља и 

дискриминације
1 извршилац

Опис послова: спроводи мапирање и евалуацију постојећих 
посебних и специјализованих програма, као и прилагођених 
васпитно-образовних програма из других земаља и учествује 
у изради нацрта закона и припреми подзаконских аката у 
области предшколског васпитања и образовања и области 
инклузивног образовања; покреће иницијативе за доношење 
нових програма и облика рада и услуга у циљу раног развоја 
когнитивних, моторних, језичких, комуникационих, социјал-
них и адаптивних вештина деце, посебно из осетљивих 
група и учествује у креирању и пилотирању алтернативних 
програма и сервиса подршке раном развоју деце и предлаже 
програме подршке породицама за подучавање и васпитање 
деце на раном узрасту; прикупља податке и израђује анализе 
о узроцима искључености деце из предшколског васпитања 
и образовања, посебно, припремног предшколског програма 
сарађује са удружењима медицинских сестара и васпитача 
у промоцији, програмирању, истраживању и ширењу ино-
вативне праксе у подршци раног развоја деце; координи-
ра израду промотивног материјала о значају раног развоја 
децеи предлаже мере за смањивање осипања; сарађује са 
Заводом за унапређивање образовања и васпитања и Заво-
дом за вредновање квалитета образовања и васпитања у 
унапређивању квалитета раног развоја деце, као и доступ-
ности и квалитета образовања за сву децу и пружа админи-
стративну и стручну подршку раду интерсекторских комисија 
у процени потреба за додатном образовном, здравственом 
и социјалном подршком деци и ученицима и остваривању 
додатне подршке; организује професионални развој запос-
лених у институцијама образовног система за област РР и 
област ИО кроз различите моделе учења (студијске посете, 
заједничке пројекте, акције, обуке, израду приручника за 
запослене, родитеље, локалне самоуправе и локалне зајед-
нице, онлајн учење) и сарађује са Мрежом подршке инклу-
зивном образовању као партнером у превазилажењу про-
блема и изазова у имплементацији инклузивног образовања 
и са Вршњачким тимом за подршку инклузивном образовању 
у пружању вршњачке помоћи и подршке деци и ученицима 
из осетљивих група; предузима мера за превенцију осипања 
деце и младих из осетљивих и маргинализованих група из 
образовног система у сарадњи са надлежним институцијама; 
учествује у припреми предлога пројеката у вези са ИО који су 
подржани из средстава ИПА и других донатора/финансијера; 
сарађује са школским управама, предшколским установама 
и основним школама у пружању подршке деци и родитељи-
ма у вези са остваривањем њихових права на доступност и 
квалитет образовања и реагује на случајеве дискриминације 
у образовном систему и подстиче толеранцију на све врсте 
различитости и обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе. 

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, познавање 
једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правил-
ника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности - провераваће се усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом на 
рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сер-
тификат или други доказ о познавању једног светског јези-
ка; вештине аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности - провераваће се 
писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуни-
кације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

3. Радно место за развој стандарда и 
индикатора у превенцији насиља и 

дискриминације, разврстано у звање 
саветник

у Сектору за предшколско и основно 
образовање и васпитање, Одељење 

за области предшколског и основног 
образовања и васпитања - Група 

за образовање мањина, социјалну 
инклузију и заштиту од насиља и 

дискриминације
2 извршиоца

Опис послова: учествује у припреми стандарда и инди-
катора за школе у превенцији насиља у сарадњи са обра-
зовно-васпитним установама и ради на стварању мреже 
школа; учествује у праћењу остваривања програма и 
пројеката из области превенције насиља и дискримина-
ције; прати стање у области превенције насиља и дискри-
минације и пружа стручну подршку образовно-васпитним 
установама и стара се о даљем развоју програма превен-
ције насиља и дискриминације; остварује сарадњу у при-
преми обука, регионалних састанака, јавних догађаја и 
конференција, посећује школе и школске и јавне догађаје 
који су везани за заштиту од насиља и дискриминације; 
учествује у организацији и прати рад СОС телефонске 
линије за пријаву насиља; учествује у припреми анализа, 
студија, истраживања и извештаја из области превенције 
насиља и дискриминације; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе. 

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких, природно-математичких, техничко-технолошких нау-
ка или образовно-уметничког поља Уметности на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, познавање енглеског језика и познавање рада на 
рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Правил-
ника о поступању установе у случају сумње или утврђеног 
дискриминаторног понашања и вређања угледа, части или 
достојанства личности - провераваће се усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом на 
рачунару; познавање енглеског језика - увидом у сертифи-
кат или други доказ о познавању енглеског језика; вештине 
аналитичког резоновања и логичког закључивања и орга-
низационих способности - провераваће се писмено, стан-
дардизованим тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

4. Радно место за нормативне 
послове у високом образовању, 

разврстано у звање саветник
у Сектору за високо образовање - 

Одсек за послове високог образовања
1 извршилац

Администрација и управа
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Опис послова: учествује у изради стандарда и крите-
ријума за акредитацију установа и студијских програ-
ма у овој области и у изради решења и дозвола за рад 
високошколских установа; учествује у припреми одлука, 
решења, закључака, уговора, споразума, меморандума и 
других појединачних правних аката из надлежности Сек-
тора; учествује у изради закона и подзаконских прописа у 
области високог образовања и учествује у раду радних гру-
па за израду закона и подзаконских аката у овој области и 
у другим областима које се односе на јавне службе и јавни 
сектор, са аспекта прописа у области високог образовања; 
припрема предлоге одлука Влада о упису на високошкол-
ске установе чији је оснивач Република Србија и учествује 
у припреми аката и докумената која доноси Национални 
савет за високо образовање; учествује у припреми миш-
љења и изради информација о примени прописа у области 
високог образовања и припреми мишљења на нацрте 
закона и других правних аката чији су предлагачи други 
државни органи; учествује у припреми одговора и миш-
љења у поступку за оцењивање уставности и законитости 
прописа из области високог образовања и припреми одго-
вора на посланичка питања; поступа по представкама и 
спроводи препоруке Заштитника грађана и Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности у вези са пословима из делокруга Сектора; 
учествује у припреми мишљења поводом захтева у вези 
са тумачењем дипломе и врсте стручне спреме, израђује 
одговоре на питања грађана, државних органа, правних 
лица и поступа по предметима и представкама грађана и 
установа; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека

Услови: високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, познавање 
једног светског језика и познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о основама система образовања и васпитања и Закона о 
високом образовању - провераваће се усмено; познавање 
рада на рачунару - провераваће се практичним радом на 
рачунару; познавање једног светског језика - увидом у сер-
тификат или други доказ о познавању једног светског јези-
ка; вештине аналитичког резоновања и логичког закљу-
чивања и организационих способности - провераваће се 
писмено, стандардизованим тестовима и вештина комуни-
кације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

5. Радно место за послове у високом 
образовању и студентска питања, 

разврстано у звање саветник
у Сектору за високо образовање - 

Одсек за послове високог образовања
1 извршилац

Опис послова: израђује анализе, студије и програме 
који служе као основа за утврђивање стања и спровођење 
политике у области високог образовања и утврђује права 
на финансирање установа високог образовања на основу 
података прикупљених од индиректних корисника буџе-
та из области високог образовања; припрема обрачун 
коефицијената за исплату плата високошколским устано-
вама и учествује у припреми предлога буџета Министар-
ства из области високог образовања; припрема и израђује 
предлог финансијског плана за расподелу финансијских 
средстава високошколским установама и врши консоли-
дацију финансијских планова свих индиректних корисника 
буџетских средстава у овој области; израђује пројекције 
потребних средстава за програме у надлежности висо-
ког образовања и годишњи и месечни план потрошње 
за програме из надлежности Сектора; врши расподелу 
годишњих апропријација додељених Законом о буџету и 
расподелу месечних квота за материјалне трошкове по 
корисницима и наменама; прати извршење буџета Минис-
тарства за програме који су у надлежности Сектора и 
врши промене апропријација и квота; припрема податке 
и предлаже употребу текуће буџетске резерве у сегменту 
високог образовања из раздела Министарства и припре-
ма финансијску документацију за реализацију исплата и 
трансфера из надлежности Сектора, стара се о формалној 
и рачунској исправности документације на основу којих се 
врше плаћања у складу са процедурама и учествује у изра-
ди анализа и извештаја из области високог образовања; 
прати облике и активности студентског организовања у 
земљи и иностранству, прикупља и обрађује податке о 
остваривању права и обавеза студената и сарађује са дру-
гим органима и организацијама на унапређивању квали-

тета права и обавеза студената; поступа по предметима 
и представкама грађана и установа и даје информације о 
стеченом високом образовању; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хума-
нистичких наука на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен државни струч-
ни испит, познавање једног светског језика и познавање 
рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о буџетском систему, Закона о буџету Републике Србије 
за 2019. годину и Закона о високом образовању - прове-
раваће се усмено; познавање рада на рачунару - прове-
раваће се практичним радом на рачунару; познавање јед-
ног светског језика - увидом у сертификат или други доказ 
о познавању једног светског језика; вештине аналитичког 
резоновања и логичког закључивања и организационих 
способности - провераваће се писмено, стандардизованим 
тестовима и вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

6. Радно место за примену 
дигитализације у образовању, 
разврстано у звање саветник
у Сектору за дигитализацију 
у просвети и науци - Група за 
дигитализацију у образовању

1 извршилац
Опис послова: обавља послове планирања и обављања 
обуке запослених у школама за коришћење информатич-
ке опреме; координира послове планирања и обављања 
обуке наставника за извођење наставе информатике у 
свим основним и средњим школама у Републици Србији; 
учествује у припреми и изради материјала за Владу, 
Народну Скупштину, органе, организације, правна и 
физичка лица из делокруга Групе; стара се о изради доку-
ментације и контроли обезбеђивања одговарајућег прото-
ка података и информације са осталим организационим 
јединицама Министарства у вези са применом дигитали-
зације у образовању; стара се о реализацији свих актив-
ности, програма, пројеката и потпројеката у вези са про-
цесима дигитализације у области образовања; припрема 
процедуре предлагања материјала и давања мишљења у 
делу који се односи на надлежности Групе у области обра-
зовања; координира поступак прибављања података по 
захтевима за проверу, обједињавање или класификацију 
података из надлежности Групе; стара се о благовременом 
поступању по прописима из области безбедности ИКТ сис-
тема Министарства и корисника дигитализованих процеса 
и услуга у вези за поступцима дигитализација у области 
образовања, прописима о заштити података о личности и 
прописима којима се обезбеђује слободан приступ инфор-
мацијама од јавног значаја из надлежности Групе; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: високо образовање из поља друштвено-хуманис-
тичких, техничко-технолошких или природно-математич-
ких наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистич-
ким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистич-
ким студијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен државни стручни испит, позна-
вање енглеског језика и познавање информационо-кому-
никационих технологија.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
Закона о високом образовању - провераваће се усмено; 
познавање енглеског језика - провераваће се усмено; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закључи-
вања и организационих способности - провераваће се 
писмено, стандардизованим тестовима; вештина комуни-
кације - усмено и познавање информационо-комуникацио-
них технологија - провераваће се писмено, путем теста.

Место рада: Београд, Захумска 14

III Адреса на коју се подноси пријава на јавни кон-
курс: Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачких радних места“. 

IV Лице које је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Гордана Јеремић, телефон: 3610-287.

V Услови за рад на радном месту: држављанство Репу-
блике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учесни-
ку конкурса раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

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

VII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се кандидат опре-
дељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учини-
ти уместо њега; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима/оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном правосудном испиту; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења, уговори или други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком временском 
периоду је стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија сертификата или другог доказа о познавању јед-
ног светског језика (само за радна места под редним бројем 
1, 2, 4 и 5); оригинал или оверена фотокопија доказа о позна-
вању енглеског језика (само за радно место под редним бројем 
3); оригинал или оверена фотокопија потврде да кандидату 
раније није престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа, издата од стране 
државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у рад-
ном односу.

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

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

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

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

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или да ће 
то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће пре-
узети на веб-страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја у делу „Стипендије, конкурси и јав-
ни позиви“, http://www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/
konkursi-za-popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/

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

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

IX Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су прило-

Администрација и управа 
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жени сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашена радна места, изборни поступак ће се спровести 
у просторијама Службе за управљање кадровима, Нови 
Београд, Булевар Михајла Пупина 2, почев од 11. марта 
2019. године, са почетком у 9.00 часова, о чему ће канди-
дати бити обавештени телеграмом на адресе које наведу 
у својим пријавама, а ради провере познавања рада на 
рачунару и провере вештина аналитичког резовановања 
и логичког закључивања и организационих способности. 
За кандидате који успешно заврше проверу познавања 
рада на рачунару и проверу вештина аналитичког резо-
вановања и логичког закључивања и организационих 
способности, провера других стручних оспособљености, 
знања и вештина наведених у тексту јавног конкурса биће 
спроведене у просторијама Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, Београд, Немањина 22-26, с тим 
што ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које наведу у својим пријавама. 

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној 
од надлежног органа (јавног бележника, општинској управи 
или суду), биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

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

Кандидати без положеног државног стручног испита за 
рад у државним органима примају се на рад под условом 
да тај испит положе до окончања пробног рада. Канди-
дати са положеним правосудним испитом уместо доказа 
о положеном државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом/правосудним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кандидате без 
положеног државног стручног испита/правосудног испита. 

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

Овај конкурс објављује се на веб-страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: www.mpn.gov.
rs, на веб-страници Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу eУправе, на огласној табли, 
веб-страници и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

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

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), а у вези са чланом 99 Закона о изменама и допуна-
ма Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС“, број 95/18) и члана 17 став 1 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места 
у државним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 
- пречишћен текст и 109/09), а у складу са закључцима 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-5968/2018 од 28. јуна 2018. године и 51 
број: 112-12605/2018 од 25. децембра 2018. године, огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Минис-
тарство трговине, туризма и телекомуникација, Београд, 
Немањина 22-26

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за стручно-
аналитичке послове, процену ризика 

и планирање, звање саветник
Група за студијско-аналитичке 

послове, процену ризика и планирање, 
Одељење за обуку и извештавање, 

Сектор тржишне инспекције
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство 
у струци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о трговини („Службени гласник РС“, бр. 53/10, 10/13 и 
44/18 - др. закон) и Закона о инспекцијском надзору („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) - усме-
но; знање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 1.

2. Радно место тржишни инспектор, 
звање саветник

Одсек тржишне инспекције Краљево, 
Одељење тржишне инспекције 

Краљево, Сектор тржишне инспекције
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно искуство 
у струци од најмање 3 године, положен државни струч-
ни испит, положен посебан стручни испит за тржишног 
инспектора; знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о трговини („Службени гласник РС”, бр. 53/10, 10/13 и 
44/18 - др. закон) и Закона о инспекцијском надзору („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) - усме-
но; знање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Краљево, Трг Јована Сарића 1.

III Адреса на коју се подносе пријаве за конкурс: 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација, Секре-
таријат министарства, Одељење за људске ресурсе, Немањи-
на 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места (навести радно 
место за које се подноси пријава)”.

IV Лица која су задужена за давање обавештења: 
Маја Наков и Андријана Блонд, број телефона: 011/3616-
269, Одељење за људске ресурсе, Секретаријат министар-
ства.

V Општи услови за запослење: држављанство Републи-
ке Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у државном орга-
ну због теже повреде дужности из радног односа и да није 
осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања конкурса у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава о прибављању података 
о којима се води службена евиденција у којој се странка 
опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оверена фотокопија 
дипломе или уверења којим се потврђује стручна спрема 
која је наведена у условима за радно место; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима (уколико канди-
дат има положен државни стручни испит); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном посебном струч-
ном испиту за тржишног инспектора (уколико кандидат 
има положен посебан стручни испит за тржишног инспек-
тора) (за радно место под бројем 2); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим пословима, 
у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено рад-
но искуство). Државни службеник који се пријављује на 

јавни конкурс, уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног органа неће 
се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима, односно уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописа-
но је, између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и 
обрађује личне податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће те податке приба-
вити сама. Наведене доказе кандидат може доставити уз 
пријаву и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка. Потребно је да кандидат попуни изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиденција 
или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је 
могуће преузети на веб-страници Министарства трговине, 
туризма и телекомуникација, на адреси: www.mtt.gov.rs у 
делу „Информације/конкурси“.

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

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

IX Провера оспособљености, знања и вештина кан-
дидата у изборном поступку: Са кандидатима чије су 
пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне, 
уз које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за оглашена радна места, провера стручних 
оспособљености, знања и вештина у изборном поступку 
обавиће се у Београду, у просторијама Палате „Србија“, 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило), 
и просторијама Министарства трговине, туризма и телеко-
муникација, Немањина 22-26, почев од 18. фебруара 2019. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени телегра-
мом, на адресе које наведу у својим пријавама.

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

Кандидати без положеног посебног стручног испита за 
тржишног инспектора примају се на рад уз обавезу да тај 
испит полажу у роковима и на начин прописан Правил-
ником о програму и начину полагања посебног стручног 
испита за тржишног инспектора („Службени гласник РС“, 
број 59/11) (за радно место број 2). Кандидати са положе-
ним посебним стручним испитом за тржишног инспектора 
немају предност у изборном поступку у односу на кандида-
те без положеног посебног стручног испита за тржишног 
инспектора.

Чланом 47 став 3 Закона о инспекцијском надзору („Служ-
бени гласник РС“, бр. 36/15, 44/18 - др. закон и 95/18) про-
писано је да лице на пробном раду које је радни однос 
засновало на радном месту инспектора на неодређено 
време и лице које је засновало радни однос на радном 
месту инспектора на неодређено време, а нема положен 
испит за инспектора, полаже испит за инспектора у року 
од шест месеци од дана заснивања радног односа. Ставом 
6. истог члана Закона прописано је да изузетно, испит за 
инспектора није дужан да полаже инспектор који је на дан 
ступања на снагу овог закона имао најмање седам годи-
на радног искуства на пословима инспекцијског надзора 
и испуњава услове за обављање послова инспекцијског 
надзора (напомена за радно место број 2).

Администрација и управа
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Кандидати који конкуришу на више радних места, подносе 
појединачне пријаве у којима наводе уз коју од пријава су 
приложили тражена документа. 

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

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

Овај конкурс се објављује на веб-страници Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација: www.mtt.gov.rs, на 
веб-страници Службе за управљање кадровима: www.suk.
gov.rs, на порталу еУправе, на огласној табли, веб-страни-
ци и периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs може се погледати опис послова оглашеног рад-
ног места.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Београд, Ровињска 12
тел. 011/288-99-66

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 
116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/2018), члана 17 став 1, 
члана 18 став 2, члана 19 став 2, чл. 20 и чл. 21 Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени гласник 
РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка 
комисије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних средста-
ва 51 број: 112-8088/2018 од 28. августа 2018. године, Гео-
лошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: Геолошки 
завод Србије, Ровињска 12, Београд

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове 
планирања, израде и праћења 
извршења Финансијског плана 

Завода, у звању саветник, у Одсеку 
за рачуноводствено-финансијске 

послове
у Сектору за опште, правне и 

економске послове
1 извршилац

Опис послова: припрема предлог финансијског пла-
на Завода; припрема предлог закључака и других ака-
та кроз израду обрасца о финансијским ефектима аката 
(ПФЕ) и припрема предлог приоритетних области финан-
сирања (ПОФ); прикупља и врши консолидацију реле-
вантних података којима се исказују реалне потребе за 
финансирање из средстава буџета у сарадњи са осталим 
унутрашњим организационим јединицама Завода ради 
израде предлога Финансијског плана и предлога Плана 
набавки; анализира текуће расходе који обухватају стал-
не трошкове, текуће поправке и одржавање, материјал и 
таксе, ради адекватне израде предлога Финансијског пла-
на Завода; прати реализацију Финансијског плана Заво-
да и прати реализацију закључених уговора у поступци-
ма јавних набавки и наруџбеница у поступцима набавки 
Завода; прати реализацију текућих расхода и издатака и 
уговора закључених ван радног односа са другим лицима; 
израђује извештаје о извршењу буџета; учествује у изради 
извештаја о реализацији Плана набавки; обавља и друге 
послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне области 
економске науке или менаџмент и бизнис, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факул-
тету, најмање три године радног искуства у струци, поло-
жен државни стручни испит, познавање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: стручна знања 
- познавање законских прописа који регулишу област 
буџета и буџетског система - усмено; познавање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина кому-
никације - усмено.

III Место рада: Београд, Ровињска 12
IV Адреса на коју се подносе пријаве на јавни кон-
курс: Геолошки завод Србије, Београд, Ровињска 12, са 
назнаком „За јавни конкурс”.

V Лице које је задужено за давање обавештења: 
Нада Орестијевић, контакт телефон: 011/288-9966. 

VI Услови за рад на радним местима: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пунолетан, да 
учеснику конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из радног 
односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање 
шест месеци.
VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања овог огласа у 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови“.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; изјава у којој се странка опре-
дељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција или ће то орган 
учинити уместо ње; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о рад-
ном искуству у струци (потврда, решење и други акти из 
којих се види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту.  
Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених, подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен.
Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о положеном 
државном стручном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву 
странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује 
личне податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.
Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Изјаву о сагласности за прикупљање подата-
ка на јавном конкурсу за попуњавање извршилачког рад-
ног места је могуће преузети на веб-страници Службе за 
управљање кадровима, на адреси http://www.suk.gov.rs/ у 
делу „Документи-Обрасци“. Попуњену изјаву је неопходно 
доставити уз наведене доказе како би орган могао даље да 
поступа.

IX Трајање радног односа: За наведено радно место, 
радни однос се заснива на неодређено време.

X Место, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима који конкуришу на наведено 
радно место и чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне, уз које су приложени сви потребни 
докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном 
радном месту, провера стручних оспособљености, знања 
и вештина које се вреднују у изборном поступку, и то про-
вера знања рада на рачунару и усмени део разговора, оба-
виће се почев од 6. фебруара 2019. године у просторијама 
Геолошког завода Србије, Ровињска 12, Београд. О свему 
претходно наведеном кандидати ће бити благовремено 
обавештени телефоном или имејлом или телеграмом на 
бројеве или адресе које су навели у својим пријавама.

Напомена: Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, а нису приправници, подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног рада.

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

Овај оглас објављује се на веб-страници Геолошког завода 
Србије, веб-страници Службе за управљање кадровима, 
на порталу еУправе, на огласној табли, веб-страници и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање - листу „Послови“.

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

ЛЕСКОВАЦ

ОПШТИНСКА БИБЛИОТЕКА
„ПЕТАР ПЕТРОВИЋ ЊЕГОШ“

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

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих усло-
ва предвиђених законом, кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: високо образовање и најмање три годи-
не радног искуства у култури. Уз пријаву треба доставити 
следеће доказе: предлог програма рада и развоја Библио-
теке за период од 4 године, диплому или уверење о струч-
ној спреми, доказ о радном искуству у култури (уговори, 
потврде и др.) из којих се може утврдити на којим послови-
ма и с којом стручном спремом је стечено радно искуство, 
биографију која садржи податке о досадашњем раду и ост-
вареним резултатима, уверење не старије од шест месеци 
да се против кандидата не води истрага и да против њега 
није подигнута оптужница за кривична дела за која се гони 
по службеној дужности, уверење да кандидат није пра-
воснажно осуђиван, уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених. Наведени доказ се прилажу у оригиналу 
или копији овереној код надлежне установе. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Потребну конкурсну документацију достави-
ти лично или на горенаведену адресу, са назнаком: „Кон-
курс за директора“.

Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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НОВИ ПАЗАР

ВИШИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
36300 Нови Пазар, Житни трг 16

тел. 020/313-266

Виши судијски сарадник самостални 
саветник

УСЛОВИ: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни испит и нај-
мање две године радног искуства у струци након положе-
ног правосудног испита. У изборном поступку Конкурсна 
комисија ће оцењивати у директном разговору следеће 
стручне оспособљености, знање и вештине кандидата: 
познавање прописа из области организације и рада суда: 
Закон о уређењу судова, Закон о седиштима и подручји-
ма судова и јавних тужилаштава, Закон о судијама, Закон 
о облигационим односима, Закон о парничном поступку, 
Закон о ванпарничном поступку, Законик о кривичном 
поступку, Кривични законик, Породични закон, Закон о 
извршењу и обезбеђењу, вештине комуникације, логичког 
и аналитичког резоновања, елоквенције и опште културе. 
Кандидати су дужни да уз пријаву са биографијом прило-
же следеће доказе: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стручној спреми; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном правосудном испи-
ту; оригинал или оверену фотокопију потврде да учеснику 
конкурса није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде радне дужности из радног односа изда-
те од стране државног органа у коме је учесник јавног 
конкурса био у радном односу (подносе само кандидати 
који су били у радном односу у другом државном органу); 
потврду о радном искуству у струци након положеног пра-
восудног испита; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак, нити је подигнута оптужница која је 
стала на правну снагу; уверење надлежног органа да кна-
дидат није осуђиван (не старије од шест месеци); уверење 
о општој здраственој способности. Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рођених под-
носи решење о радном односу органа у коме је запосљен. 
Рок за подношење пријаве са документацијом је 8 дана 
од дана оглашавања у „Службеном гласнику РС“, на горе-
наведену адресу. Пријаве са документима предају се у 
кабинету бр. 58, на горенаведеној адреси или са назнаком: 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Провера оспособљености, знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку вршиће се након што 
Конкурсна комисија састави листу кандидата, међу којима 
ће се спровести изборни поступак, а о термину разгово-
ра кандидати ће бити благовремено обавештени путем 
телефона или телеграмом. Лице задужено за давање 
обавештења о јавном конкурсу је Бењамин Кораћ, а оба-
вештења се могу добити сваког радног дана непосредно у 
кабинету број 57 у Вишем суду у Новом Пазару или путем 
телефона: 020/313-266.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНИ СУД ПАНЧЕВО
26000 Панчево

Војводе Радомира Путника 13-15

Записничар, у звању референта
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Закона о 
државним службеницима: као државни службеник може 
да се запосли пунолетан држављанин Републике Србије 
који има прописану стручну спрему и испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и правилни-
ком о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у државном органу, ако му раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци. Посебни услови: II или IV 
степен средње стручне спреме, друштвеног, природног 
или техничког смера, положен државни стручни испит, 
положен испит за дактилографа прве класе, најмање 
две године радног искуства у струци, познавање рада на 
рачунару.

Опис послова радног места: обавља све дактилограф-
ске послове у предметима додељеним у рад судији код 
кога је распоређен, пише записнике на суђењима, позиве 
за рочишта, доставнице и повратнице и обавља све посло-
ве израде судских одлука по диктату судије, сачињава спи-
сак предмета за рочишта и истиче их на огласну таблу и 
улазним вратима суднице, доставља извештај са суђења 
у судску управу уз евиденцију начина решавања предме-
та и ефективног присуства судија поротника на рочишти-
ма, води рачуна о уредности списа, попуњава обрасце, 
решења о кажњавању сведока, наредбе за привођење, 
решење о исплати трошкова сведоцима, вештацима и 
судијама поротницима, попуњава статистичке листове и 
поступа по наредби судије, врши унос података у елек-
тронској форми у складу са АВП-ом, по потреби дежура са 
судијом ради увиђаја, разводи рочишта и друге податке у 
електронском уписнику, обавља и друге послове по налогу 
шефа дактилобироа, судије или председника суда.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се оцењују у изборном поступку и начин њихове 
провере: Стручна оспособљеност кандидата вреднује се 
оцењујући испуњеност услова према тексту огласа усаглаше-
ном са описом радног места у акту о унутрашњем уређењу 
и ситематизацији радних места у суду и радном искуству 
на истоврсним пословима. Знање кандидата вреднује се 
провером познавања у области организације и рада суда и 
опште културе, док се вреднују следеће вештине кандидата: 
вештина рада на рачунару, вештина комуникације, логич-
ког и аналитичког резоновања, организаторске способности 
и креативност. Стручне оспособљености, знања и вештине 
кандидата провериће се усмено на основу обављеног разго-
вора са кандидатима.

Рок у коме се подносе пријаве: Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”.

Лице задужено за давање обавештења о јавном 
конкурсу: Наташа Цицуљ, секретар Суда, тел. 013/345-
481.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријава на кон-
курс подноси се Основном суду у Панчеву, Војводе Радо-
мира Путника 13-15, Панчево, са назнаком „За јавни кон-
курс - не отварати“.

Пријава на конкурс мора бити својеручно потписа-
на и садржати: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, ЈМБГ, адресу становања, контакт телефон, подат-
ке о стеченом образовању, назнаку за које радно место 
учесник конкурише, податке о врсти и дужини радног 
искуства са кратким описом послова на којима је учесник 
радио до подношења пријаве на конкурс. У пријави могу 
бити наведени и подаци о евентуалном стручном усавр-
шавању учесника и подаци о посебним областима знања. 
Кандидати попуњавају изјаву којом се опредељују за 
могућност да суд по службеној дужности прибави доказе 
који садрже податке о којима се води службена евиденција 
или ће то кандидат учинити сам. Образац ове изјаве је сас-
тавни део овог конкурса и може се преузети са интернет 
странице Основног суда у Панчеву.

Докази који се прилажу уз пријаву: Уз пријаву на 
конкурс учесник доставља следеће доказе: оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију дипломе, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном државном 
стручном испиту, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном испиту за дактилографа прве класе, 
доказ о радном искуству у струци, уверење издато од стра-
не суда да против кандидата није покренута истрага, нити 
подигнута оптужница, односно да се не води кривични 
поступак (не старије од 6 месеци), уверење Министарства 
унутрашњих послова Републике Србије да кандидат није 
осуђиван (не старије од 6 месеци). Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, комисија ће 
одбацити. Време и место провере оспособљености, знања 
и вештина кандидата биће одређени накнадно, након 
истека рока за подношење пријава на конкурс. Кандидати 
ће о обављању разговора са комисијом бити обавештени 
телефоном или на други погодан начин. Ради учествовања 
на јавном конкурсу кандидат даје следећу изјаву: I сагла-
сан/а сам да суд, за потребе поступка, може извршити 
увид, прибавити и обрадити личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, који су неопход-
ни у поступку одлучивања: Сагласан/а да се мој ЈМБГ, у 
складу са Законом о заштити података о личности, користи 
искључиво у сврху прикупљања података неопходних за 
учествовање на јавном конкурсу ЈМБГ кандидата, место и 
датум, потпис даваоца изјаве. II Иако је суд обавезан да 
изврши увид, прибави и обради личне податке, изјављујем 

да ћу сам/а за потребе поступка прибавити следеће подат-
ке (кандидат треба да заокружи шта од наведених дока-
за доставља): 1. oригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, 2. oригинал или оверену 
извод из матичне књиге рођених, 3. уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван на казну затвора од 
најмање шест месеци. Упознат/а сам да уколико наведе-
не личне податке неопходне за одлучивање суда не под-
несем до истека рока за подношење пријава, пријава ће 
се сматрати неуредном (место и датум, потпис даваоца 
изјаве).

ВРШАЦ

ПРЕКРШАЈНИ СУД У ВРШЦУ
26300 Вршац, Васка Попе 7

тел. 013/836-433

Државни службеник, извршилачко 
радно место техничар за ИТ 
подршку, у звању референт 

Опис радног места: врши инсталацију и подешавање опе-
ративних система, антивирусног софтвера и кориснич-
ких софтвера на рачунарима корисника у суду; израђује 
резервне копије података на рачунарима корисника у 
суду: ажурира базе података са прописима на рачунарима 
корисника; пружа помоћ и подршку крајњим корисницима 
у раду са рачунарима и коришћењу интернета; организује 
и врши спровођење едукације запослених у суду за рад 
са системским пословним софтвером (Windows, MS Office, 
Инернет и др.); одржава рачунаре, софтвере и технич-
ку документацију софтвера суда; контролише и испитује 
уређаје за непрекидни извор напајања; води евиденцију о 
рачунарској и комуникационој опреми и софтверу у суду; 
врши конверзију скенираних докумената из предмета, тех-
ничку обраду и снимање на CD или DVD за потребе суда 
и судија; самостално отклања мање кварове на деловима 
рачунарске и комуникационе опреме; стара се о благовре-
меном сервисирању рачунарске и комуникационе опреме; 
врши замену потрошног материјала (тонера); обавља и 
друге послове по налогу председника суда.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, знање из области 
информатике, познавање рада на рачунару, положен 
државни испит и најмање две године радног искуства у 
струци. Уз пријаву на конкурс учесници су дужни да поред 
напред наведених посебних доказа о испуњености тра-
жених услова приложе и документа у оригиналу или ове-
реној фотокопији, којима потврђују да испуњавају опште 
услове предвиђене одредбом чл. 45 Закона о државним 
службеницима, и то: кратку биографију, извод из матич-
ке књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије, уверење (потврду) да нису осуђивани за кривично 
дело на безусловну казну затвора у трајању од најмање 
шест месеци или за кажњиво дело које их чини неподоб-
ним за обављање послова у државном органу, уверење да 
се против кандидата не води поступак за кривична дела 
која се гоне по службеној дужности, уверење о општој и 
здравственој способности. Конкурсна комисија ће у избор-
ном поступку усмено, на основу обављеног разговора са 
кандидатима, проверити стручну оспособљеност, знање и 
вештине кандидата за обављање послова на радном месту 
за које конкуришу, а у складу са одредбом чл. 56 Закона о 
државним службеницима. Датум обављања разговора са 
кандидатима биће накнадно одређен, о чему ће учесници 
бити обавештени телефоном или на други погодан начин. 
Рок за подношење пријаве на конкурс, са кратком биогра-
фијом (и контакт подацима кандидата), те документацијом 
којом се потврђује испуњеност тражених услова конкурса 
је 8 дана од дана објављивања јавног конкурса у „Служ-
беном гласнику Републике Србије”. Пријаве са доказима 
о испуњености услова из конкурса се подносе на адресу: 
Прекршајни суд у Вршцу, 26300 Вршац, Васка Попе 7, лич-
но или препорученом пошиљком, са назнаком „За јавни 
конкурс“. Све информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона: 013/836-433, особа за контакт: судијски 
помоћник Драгана Маријан. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу или у 
овереној фотокопији, неће се разматрати.

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ШАБАЦ

ШАБАЧКО ПОЗОРИШТЕ
15000 Шабац, Карађорђева 22

тел. 015/353-954, 353-959
www.sabackopozoriste.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема (VII степен стручне спре-
ме); најмање пет година радног искуства у струци; да се 
против кандидата не води истрага и да није подигнута 
оптужница за кривична дела за која се гони по службеној 
дужности, као и да није осуђиван за кривична дела која 
га чине недостојним за обављање дужности директора; 
да је држављанин  Републике Србије; општа здравствена 
способност.

ОСТАЛО: Кандидат за директора је дужан да у оквиру 
конкурсне документације поднесе следеће доказе: пред-
лог програма рада и развоја Позоришта у наредне четири 
године; диплому или уверење о стеченој стручној спреми; 
радну књижицу, односно други доказ о радном искуству 
из којих се може утврдити на којим пословима и с којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; биографију 
са подацима о досадашњем раду и оствареним резулта-
тима; уверење, не старије од шест месеци, да се против 
кандидата не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела за која се гони по служ-
беној дужности; уверење да кандидат није правоснажно 
осуђиван; уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци); извод из матичне књиге рођених; 
фотокопију личне карте. Докази се прилажу или у ориги-
налу или копији овереној код надлежног органа. Конкурс 
остајње отворен 15 дана од дана објављивања. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса достављају се на 
адресу: Шабачко позориште, 15000 Шабац, Карађорђева 
22, са назнаком: „За Управни одбор - конкурс за дирек-
тора”. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, Управни одбор ће одбацити Закључком против 
кога се може изјавити жалба оснивачу у року од три дана 
од дана достављања Закључка. Управни одбор обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове из кон-
курса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкур-
са, доставља оснивачу записник о обављеним разговори-
ма и образложени предлог листе кандидата, по азбучном 
реду, с мишљењем о стручним и организационим спо-
собностима кандидата. Скупштина града Шапца именује 
директора са листе.

              
                        Трговина и услуге

АУТО-ШКОЛА „ВЛАДИЦА“
11070 Нови Београд, Палмира Тољатија 5

тел. 064/1696-566

Инструктор вожње Б категорије
2 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме у наведеном занимању, 
возачка дозвола Б категорије, лиценца за инструктора 
вожње. Пријаве слати на е-mail: autoskolavladica@yahoo.
com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

АГ „АЛЕКСАНДРИТ“ БЕОГРАД
Београд, Борска 41к
тел. 064/2955-634

e-mail: spribela@gmail.com

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: потребна продавачица сребрног накита и сато-
ва, без обзира на стручну спрему и занимање; потребно 
радно искуство у трговини, пожељне препоруке. У обзир 
долазе мотивисани кандидати. CV донети лично на адре-
су послодавца или послати на имејл. Особа за контакт је 
Сузана Прибела.

ГЕОДЕТСКИ БИРО „ЧОБИ“
22410 Пећинци, Милорада Зоркића 49

тел. 063/400-404
e-mail: office@cobi.co.rs

Дипломирани инжењер геодезије
пробни рад 1 месец

Опис посла: теренски и канцеларијски послови.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије; обука за AUTOCAD 
(све верзије и еви нивои); енглески језик - почетни ниво; 
стручни испит; радно искуство 12 месеци. Теренски рад. 
Неопходно знање самосталног обављања теренских и 
канцеларијских послова. Пријаве се врше путем телефо-
на: 063/400- 404, лице за контакт Милан Врачевић.

REBEKA FINANCE DOO
11000 Београд, Катанићева 2

тел. 060/420-6042
e-mail: ljiljajovic19@gmail.com

Мењач
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, знање рада на рачунару, знање енглеског јези-
ка и пожељно поседовање лиценце. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејл-адресе, да се јаве на кон-
такт телефон послодавца или да се јаве лично на наведе-
ну адресу, у периоду од 8 до 12 часова. Конкурс траје до 
31.01.2019. године.

СЗР „БУРЕК НОН-СТОП“
11000 Београд, Макензијева 28

тел. 011/3448-863

Продавац пекарских производа
на одређено време

УСЛОВИ: најмање 6 месеци радног искуства у трговини, 
без обзира на занимање и стручну спрему. Кандидати могу 
да се јаве на контакт телефон послодавца или лично на 
наведену адресу, сваког радног дана у периоду од 13.30 до 
14.00 часова. Конкурс траје до 11.02.2019. године.

ЈОВАНОВИЋ И СИНОВИ
MASTER FOOD DOO

11000 Београд, Бајлонијева пијаца, локал 24
тел. 065/9070-222

Продавац
на одређено време

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спрему. Ради 
се само прва смена. Кандидати могу да се јаве на контакт 
телефон послодавца. Конкурс траје до 14.02.2019. године.

ZIJIN BOR COPPER DOO BOR
19210 Бор

e-mail: hr@zijinbor.rs

Послови српско-кинеског 
преводиоца, односно тумача

више извршилаца
Опис радног места: обезбеђује српско-кинеске преводи-
лачке и услуге тумачења, укључујући: превођење доку-
мената, конференцијско превођење, услуге тумачења и 
тумачења на радном месту, остале радове на превођењу.

УСЛОВИ: одлично знање српског и мандаринског кинеског 
(усмено и писано), добре вештине комуникације, пожељно 
добро познавање енглеског језика. Документи за конкури-
сање: пословна биографија (CV - curriculum vitae) са оба-
везним контакт детаљима (име, презиме, година рођења, 
место пребивалишта, контакт мобилни телефон, контакт 
емаил), фотокопија дипломе, фотокопија евентуално 
завршених курсева и едукације. Нудимо: динамично рад-
но окружење, могућност личног усавршавања и развоја, 
висина плате по договору, здравствено и социјално оси-
гурање у складу са законом, обезбеђен смештај (за канди-
дате који не живе у Бору). Уколико испуњавате наведене 
услове и желите да се придружите нашем тиму, пошаљи-
те нам своју биографију са потребном документацијом на 
имејл: hr@zijinbor.rs. Напомињемо да ћемо контактирати 
само кандидате који уђу у ужи избор.

Књиговођа (рачуновођа)
више извршилаца

Опис радног места: задужен за обраду рачуноводствене 
документације, за финансијске извештаје и извештаје о 
пословању; задужен за унапређење система финансијског 
управљања компаније, рачуноводственог система, упра-
вљање и унапређење система обрачуна финансијских 
података и ревизије других финансијских система; обра-
чун и припрема буџета; припрема финансијских извештаја 
компаније, подношење месечних статистичких, рачуно-
водствених и пореских извештаја релевантним државним 
телима и органима; редовно организовање групе за про-
веру и одржавање текућих рачуна; редовно пописивање 
инвентара основних средстава и залиха материјала; изра-
да финансијских планова компаније; редовно организо-
вање састанака унутар финансијског сектора на којима би 
се анализирала и дискутовала питања финансијског рачу-
новодства и обрачуна пореза; обављање других послова 
и задатака које доделе руководилац или сектор за финан-
сије.

УСЛОВИ: ВСС из области економије, финансија или рачу-
новодства; познавање међународних рачуноводствених 
стандарда (IAS), српских стандарда и система у рачуно-
водству и познавање закона о опорезивању и релевантних 
закона и прописа из области економије; одлично позна-
вање MS Office апликација, одлично познавање енглеског 
језика, пожељно познавање кинеског језика; поштовање 
радног места и правила како би се избегли негативни ути-
цаји на обављање дужности. Уколико кандидат има богато 
радно искуство и одличне способности управљања, други 
услови се могу размотрити. Документи за конкурисање: 
пословна биографија (CV - curriculum vitae) са обавезним 
контакт детаљима (име, презиме, година рођења, место 
пребивалишта, контакт мобилни телефон, контакт имејл), 
фотокопија дипломе, фотокопија евентуално завршених 
курсева и едукације. Нудимо: динамично радно окружење, 
могућност личног усавршавања и развоја, висина плате по 
договору, здравствено и социјално осигурање у складу са 
законом, обезбеђен смештај (за кандидате који не живе 
у Бору).

ОСТАЛО: Уколико испуњавате наведене услове и жели-
те да се придружите нашем тиму, пошаљите нам своју 
биографију са потребном документацијом, на имејл: hr@
zijinbor.rs. Напомињемо да ћемо контактирати само канди-
дате који уђу у ужи избор.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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„TRUCK STOP TOMY“ DOO
Шимановци, Доситејева бб

тел. 022/2155-382, 063/577- 495
e-mail: ljubinkoindjic@gmail.com

Помоћни радник у кухињи
2 извршиоца

Помоћни радник на одржавању
2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен. Рад у сменама. Директно јављање 
кандидата на контакт телефон: 022/2155-382, понедељак 
- петак од 10 до 16 часова, лице за контакт: Љубинко 
Инђић. Трајање конкурса је до 15.03.2019.

„ОRION TELEKOM“ DOO
Земун Поље, Мала пруга

11080 Земун

Продавац на терену
уговор о делу

20 извршилаца
УСЛОВИ: од I степена стручне спреме; радно искуство 
небитно. Трајање конкурса: до попуне. Начин конкури-
сања: путем контакт телефона: 064/8379-332 (Драго-
слав Глигоријевић), као и путем имејл-адресе: dragoslav.
gligorijevic@oriontelekom.rs.

ДОО „АУТО ГЛАС ИВАНИЋ“
21000 Нови Сад

Омладинских радних акција 18
тел. 062/793-157

e-mail: jelena.jović@autostaklaivanic.rs

Магационер
на одређено време

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III, II или I степен стручне спре-
ме; небитно радно искуство. Рок за пријаву: 31.01.2019. 
Јављање на горенаведени телефон и мејл.

ДОО „ШТРАНД“
21000 Нови Сад, Илариона Руварца 3а

тел. 063/502-462, 021/479-0060

Помоћни радник у производном 
погону

2 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме; небитно радно иску-
ство. Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхрана. Рок за 
пријаву: 07.02.2019. Јављање на горенаведени телефон.

КАПИТАЛ НС021
21000 Нови Сад, Петра Драпшина 27

e-mail: office@kapitalnekretnine.rs

Секретарски послови и дигитални 
маркетинг

пробни рад 1 месец
УСЛОВИ: VII/1, VI/2, VI, V или IV степен; небитно радно 
искуство; возачка дозвола Б категорије; основна инфор-
матичка обука; енглески језик почетни ниво. Теренски 
рад. Рок за пријаву: 15.02.2019. Јављање на горенаведени 
имејл.

„MERIDIAN TECH“
ДОО БЕОГРАД

Београд, Булевар Михаила Пупина 10Б
е-mail: career@meridianbet.rs 

Оператер на уплатном месту
пробни рад 6 месеци

8 извршилаца
(Београд - 3, Суботица - 3, Шабац - 1, 

Аранђеловац - 1)
Опис посла: куцање тикета, рад на каси.

УСЛОВИ: минимум средња стручна спрема; без радног 
искуства; основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама, радно време 
дуже од пуног (48 сати недељно); послодавац организује 
бесплатну обуку у трајању од 3 недеље (обука нема комер-
цијални основ, односно лица која се укључују у програм 
обуке не сносе трошкове по било ком основу). Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да доставе радне 
биографије мејлом: career@meridianbet.rs. 

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

Београд, Јурија Гагарина 14
тел. 064/8122-312

Продавац
на одређено време 3 месеца

(постоји могућност запослења
на неодређено време)

90 извршилаца
Место рада и број извршилаца: Београд - 30, Панчево - 15, 
Нови Сад - 15, Бечеј - 5, Стара Пазова - 5, Смедерево - 20

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен превоз до Београда за лица из Панчева, Смедерева 
и Младеновца; послодавац организује седмодневну плаће-
ну обуку за дато радно место; рад у сменама; ноћни рад. 
Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Славица 
Новитовић. Кандидати могу да се јаве на горенаведени 
број телефона. 

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ ДОО
Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

tел. 011/2473-555, 2472-276
3971-240, 3972-062

Руководилац ауто-сервиса - шеф 
пријемног одељења
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне спре-
ме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне спреме), 
дипломирани машински инжењер/мастер инжењер 
машинства (VII/1 степен стручне спреме), без обзира на 
смер, са радним искуством у ауто-индустрији; машин-
ски инжењер (VI/1 степен стручне спреме), инжењер 
машинства (VI/2 степен стручне спреме), дипломирани 
машински инжењер/мастер инжењер машинства (VII/1 
степен стручне спреме) за моторна возила или возила 
са унутрашњим сагоревањем; радно искуство 36 месе-
ци; рад на рачунару (Word, Excel, Access, Internet); знање 
енглеског језика на средњем нивоу; возачка дозвола Б 
категорије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар; IV 
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; радно 
искуство 36 месеци; возачка дозвола Б категорије. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на горенаведени имејл или да контактирају 
послодавца путем телефона или да се лично јаве на адре-
су послодавца, радним даном од 10.00 до 12.00 часова. 
Особа за контакт: Бојана Николић.

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

тел. 065/8700-101

Шеф производње
10 извршилаца

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

Кројач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

Пеглер
10 извршилаца

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

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

ОСТАЛО: место рада: Умчари (Гроцка). Рок трајања кон-
курса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на телефон: 
065/8700-101, особа за контакт Јелена Пековић или да 
се јаве на адресу послодавца: Умчари, Булевар ЈНА 10А, 
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; радно иску-
ство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен смештај, исхра-
на и превоз. Рок трајања конкурса: до попуне. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведене телефоне особи за кон-
такт Јелени Јањић. 

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

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

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар
пробни рад 1 месец

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

Помоћни кувар
пробни рад 1 месец

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

Конобар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

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

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

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

(путнички програм FIAT I LANCIA), 
пробни рад 3 месеца

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

„ZIJIN BOR COPPER“ ДОО БОР
Бор, Ђорђа Вајферта 29

тел. 064/817-8832
е-mail: hr@zijinbor.rs

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца
Опис посла: превођење са српског на кинески и са кинес-
ког на српски језик (усмена и писана конверзација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани про-
фесор кинеског језика и књижевности - мастер професор 
кинеског језика и књижевности; дипломиран филолог; 
могу конкурисати и лица ван траженог образовног про-
фила уколико испуњавају остале услове; радно искуство: 
небитно; кинески језик - виши или конверзацијски ниво; 
енглески језик - средњи ниво; знање рада на рачунару - 
средњи ниво. Oбезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
25.01.2019. године. Кандидати могу своје пријаве да доста-
ве путем имејла или да се јаве на телефон послодавца.

„TREND-TEX“
ДОО ПРИЈЕПОЉЕ

Пријепоље, Трг Димитрија Туцовића 7
тел. 033/340-110, 063/42-80-47
е-mail: suanita.c@trend-tex.com

Пројект менаџер
на одређено време 3 месеца 

(могућност запослења
на неодређено време)

2 извршиоца
Опис посла: прима наруџбенице (радне налоге) од купа-
ца; директно комуницира са купцима/добављачима; врши 
разјашњавање/усаглашавање захтева купца по радним 
налозима; евидентира радне налоге и врши обраду стања 
радних налога; проверава и усаглашава комплетност рад-
них налога са магационерима; шаље извештај о комплет-
ности радних налога купцу; прави планове производње 
по радним јединицама и кооперантима; ради и доставља 
техничко/технолошку документацију за процес произ-
водње; прати производњу и води рачуна о реализацији 
плана; води евиденцију свих неусаглашености добијених 
од стране купаца (рекламације, примедбе, сугестије); пра-
ви извештај о неусаглашености тканине, репроматеријала 
и слично, шаље рекламације добављачима и учествује у 
решавању рекламација од стране купаца; врши набавку 
канцеларијског и другог потрошног материјала; евиденти-
ра и плаћа доспеле рачуне/обавезе; обрачунава исплате 
зарада, накнада и осталих личних примања; прави статис-
тичке извештаје; води рачуна о безбедности и здрављу 
на раду при обављању послова; води рачуна о заштити 
животне средине; примењује и води рачуна о приме-
ни докумената, QМС, система управљања квалитетом; 
обавља и друге послове по налогу и упутствима непосред-
ног руководиоца.

УСЛОВИ: VII, VI степен стручне спреме; област економије 
и менаџмента и факултет организационих наука; радно 
искуство: небитно; рад на рачунару - виши ниво - МS Office 

пакет, Интернет; немачки језик - виши ниво. Обезбеђен 
смештај и превоз од смештаја до посла. Трајање конкурса: 
до попуне. Пријаве слати имејлом, за евентуалне додатне 
информације јавити се на телефон послодавца, лице за 
контакт: Суанита Челебић.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

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

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

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

Конобар
за рад у Суботици

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

Кувар
за рад у Суботици

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

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

TAM FISH & SHRIMPS DOO
35250 Параћин, Царице Милице 92

тел. 069/4150-888

Радник на чишћењу и паковању 
ракова

100 извршилаца
УСЛОВИ: минимум завршена основна школа, обезбеђен 
превоз, обезбеђена исхрана. Контакт са послодавцем: 
069/4150-888.

ДОО БОРБЕНИ СЛОЖЕНИ 
СИСТЕМИ

Београд - Нови Београд, Булевар уметности 2
тел. 064/219-2107

e-mail: m.zivanovic@borbenislozenisistemi.rs

Дипломирани инжењер 
електротехнике

за рад у Великој Плани, пробни рад 1 
месец

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, обука за Autcad 
(све верзије и сви нивои), основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), обука за програм 
Catia-Cad, Cam, Cae; VII/1 степен, дипломирани инжењер 
електротехнике за енергетику, електроенергетски техно-
лог; дипломирани инжењер електротехнике за електро-
механику. Рад у сменама, обезбеђен превоз и исхрана. 
Слање пријава мелом, јављање кандидата на телефон, 
особа за контакт: Милош Живановић.

ИЗДАВАЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЕПОХА“ ДОО

Ужице, Нићифора Максимовића 52
тел. 031/713-100

e-mail: epohajavnenabavke@gmail.com

Помоћни радник у књиговезници и 
на пословима штампе

3 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме.

Техничко обликовање графичких 
производа

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, техничар графичар-
ске технологије, завршена обука за Adobe графичку ради-
оницу (Indesign, Ilustrator, Photoshop). Контакт телефони: 
031/713-100 или 062/250-925, Миленко Филиповић. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана оглашавања.

OPPORTUNITY BANKA AD NOVI SAD
31000 Ужице, Трг Светог Саве 3

тел. 062/757-088
e-mail: mmitrovic@obs.rs

Сарадник продаје на терену, за 
клијенте за пољопривредне кредите

привремено-повремени послови, са 
местом рада у Ужицу

2 извршиоца
УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање и радно искуство; обавезно поседовање 
возачке дозволе Б категорије, познавање рада на рачу-
нару. Контакт телефон: 062/757-088, Манојле Митровић. 
Конкурс је отворен до 31.01.2019. године.

„СТАТУС ФИН“ ДОО
26300 Вршац, Данила Илића 2

тел. 013/809-337
e-mail: statusfin@gmail.com

Рачуновођа - административни 
радник у рачуноводству

на одређено време од 12 месеци
УСЛОВИ: економски техничар, економиста, дипл. еконо-
миста, познавање рада на рачунару - Ms Excel, Windows, 
Word, радно искуство 12 месеци у књиговодству, рад у сме-
нама. Рок за пријављивање 31.01.2019. године. Кандидати 
треба лично да се јаве на горенаведену адресу, од 11 до 17 
часова. На разговор понети радну биографију.

РЕСТОРАН-ПИЦЕРИЈА „МАРАТОН“
11000 Београд, Др Милутина Ивковића 2

тел. 011/2648-946

Кувар
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме, без обзира на рад-
но искуство.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: I-II степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон: 063/8319-
260, особа за контакт Душан Ћузулан.

ДОО „ЈОВИЋ СЕРВИС И РЕМОНТ“
Бачка Паланка, Мајевичка 4а

тел. 060/657-6066

Референт набавке
УСЛОВИ: V или IV степен машинске или економске школе; 
пожељно радно искуство; возачка дозвола Б категорије; 
основна информатичка обука; енглески језик почетни 
ниво. Рок за пријаву 16.02.2019. Јављање на горенаведе-
ни телефон.

Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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                     Медицина

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ  ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
за потребе Клинике за педијатрију, на 
одређено време до 6 месеци, пробни 

рад до 3 месеца
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
за потребе Клинике за дечју хирургију, 

на одређено време до 6 месеци, 
пробни рад до 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседују средњу стручну спрему - IV степен, да имају 
завршену средњу медицинску школу, смер педијатријска 
сестра - техничар или медицинска сестра - техничар; поло-
жен стручни испит; лиценца за рад. Кандидати подносе 
својеручно потписану молбу за пријем и биографију са 
адресом, контакт телефоном и имејл-адресом, уз коју се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа доку-
мента: 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; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда, не старије од 6 месеци); 
уверење да кандидат није осуђиван (уверење из поли-
цијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о радном 
искуству уколико га кандидат поседује (оверена копија 
радне књижице, уговора о раду, потврда послодавца). 

Лабораторијски техничар
у Одељењу за лабораторијску 

дијагностику у Служби за дијагностику 
и заједничке медицинске послове, на 
одређено време до 6 месеци, пробни 

рад до 3 месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 
да поседују средњу стручну спрему - IV степен, да имају 
завршену средњу медицинску школу, смер лабораторијски 
техничар; положен стручни испит; лиценца за рад. Кан-
дидати подносе својеручно потписану молбу за пријем и 
биографију са адресом, контакт телефоном и имејл-адре-
сом, уз коју се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи; уверење о положеном 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 
(уверење из полицијске управе, не старије од 6 месеци); 
доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује 
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца).

Спремачица
у стационару у Сервису за одржавање 

хигијене у Одељењу за техничке и 
услужне послове, на одређено време 
до 6 месеци, пробни рад до 3 месеца

5 извршилаца
УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: завр-
шена основна школа. Кандидати подносе својеручно пот-
писану молбу за пријем и биографију са адресом, контакт 
телефоном и имејл-адресом, уз коју се подносе у оригина-
лу или овереној копији следећа документа: диплома завр-
шене основне школе; уверење да се против кандидата 
не води кривични поступак (уверење суда, не старије од 
6 месеци); уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
из полицијске управе, не старије од 6 месеци); доказ о 
радном искуству уколико га кандидат поседује (оверена 
копија радне књижице, уговора о раду, потврда послода-
вца).

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. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду). Приликом 
заснивања радног односа, кандидат је дужан да достави 
лекарско уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати, фотокопију личне карте, вакцинал-
ни статус, санитарну књижицу. Пријаве се предају лично 
или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем на одређено време, до 6 месеци на посло-
вима:_________“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Оглас је објављен и на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 

ЗАШТИТУ  ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 05.12.2018. 
године, поништава се за радно место: возач у Сервису 
за техничке послове у Одељењу за техничке и услуж-
не послове. У осталом оглас је непромењен. 

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Тиршова 10
тел. 011/2060-676

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

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 месеци 
радног искуства. Пријаве се шаљу у затвореној коверти на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем медицинске сестре - техничара на одређено вре-
ме по основу замене, до повратка радника са боловања, 
1 извршилац“. Приликом пријаве на конкурс кандидати су 
дужни да доставе следећа документа: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, додатно образовање 
или оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се примају. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ КНЕЖЕВАЦ
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Доктор медицине - изабрани лекар
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца за рад; најмање 
6 месеци радног искуства у звању доктора медицине. Уз 
пријаву кандидат треба да достави: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, фотокопију личне карте, уверење о 
држављанству, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
или решење о упису у комору. Кандидат треба да испуња-
ва опште услове прописане законом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
је дужан да приликом заснивања радног односа достави 
лекарско уверење о способности за рад. Пријаве са траже-
ном документацијом доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс - не отварати“.

ДОМ ЗДРАВЉА „СВЕТИ ЂОРЂЕ“
34310 Топола, Булевар Вожда Карађорђа 67

тел. 034/6811-880

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински или стоматолошки факул-
тет и најмање пет година радног стажа у области здрав-
ствене заштите или завршен правни или економски 
факултет, завршена едукација из области здравственог 
менаџмента, најмање пет година радног стажа у области 
здравствене заштите, држављанство Републике Србије, 
општа здравствена способност.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати достављају сле-
деће доказе: диплому о стручној спреми, доказ о заврше-
ној едукацији из здравственог менаџмента, доказ о рад-
ном стажу у здравственој делатности, биографију, извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија 
не старија од 6 месеци), уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена копија не старија од 
6 месеци), уверење о општој здравственој способности. 
Докази о испуњавању услова конкурса морају бити у ори-
гиналу или у овереној фотокопији. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања. Пријаве се подносе поштом на 
горенаведену адресу или писарници Дома здравља, сва-
ког радног дана од 7-14 часова. Неопходне информације 
могу се добити путем телефона: 034/6811-880. Директора 
именује оснивач, на предлог УО. У циљу регистрације код 
надлежног привредног суда, кандидат кога УО предложи 
за директора обавезан је да ДЗ „Свети Ђорђе“, пре одлу-
чивања оснивача о именовању, достави следеће доказе: 
доказ да против кандидата није покренут кривични посту-
пак за дело које га чини недостојним за обављање функ-
ције директора здравствене установе, доказ да кандидат 
није правноснажном судском одлуком осуђен за кривич-
но дело које га чини недостојним за обављање функције 
директора здравствене установе и изјаву да код кандидата 
не постоје сметње из члана 130 став 6 Закона о здравстве-
ној заштити („Службени гласник РС“, бр. 107/05).

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

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

web: www.obp.rs

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

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

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има и завршену средњу медицинску шко-
лу - општи смер (IV степен) и положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи (IV степен) - 
општи смер; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из МК рођених - оригинал. Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доставе и овере-
ну фотокопију лиценце.

Сервирка
за рад у Служби хигијенско-

епидемиолошке заштите
Опис послова: припрема, сервира и послужује топле и хладне 
безалкохолне напитке; одржава хигијену посуђа, прибора и 
уређаја; преузима робу и води књиге задужења и раздужења 
робе; води евиденције о требовању и утрошку робе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има завршено средње образовање одгова-
рајуће струке. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете, треба доставити: кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој школи (IV степен) - одго-
варајуће струке; извод из МК рођених - оригинал.

Медицина
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Спремачица
за рад у Служби хигијенско-

епидемиолошке заштите
Опис послова: одржава хигијену просторија и опреме 
где се обавља здравствена делатност; одржава хигијену 
у административним просторијама; одржава хигијену у 
заједничким просторијама здравствене установе и околи-
не здравствене установе; обавља послове прања, пеглања 
и одржавања одеће, веша и друге робе за потребе здрав-
ствене установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, 
завршено средње образовање. Уз пријаву, у којој је 
потребно навести за које радно место се пријављујете, 
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи (IV степен); извод из МК рођених - ори-
гинал.

Програм - инжењер
за рад у Служби социјалне 

медицине, здравствене статистике и 
информатике

Опис послова: реализује корисничке захтеве, односно 
дизајн информационих система, односно апликација; 
пружа стручну поршку у пројектовању модела подата-
ка, модела процеса и корисничког интерфејса ИС; пружа 
стручну поршку у пројектовању логичке структуре инфор-
мационих система, база података, извештаја, апликација 
и интернет портала, сајтова и презентација, као и алгори-
тама за реализацију постављених захтева; израђује апли-
кативне програме; програмира интернет портале, сајтове, 
презентације у изабраном програмском окружењу и врши 
интеграције са базом података; тестира програмске цели-
не по процесима

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: 
завршено високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године 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 и радно искуство у струци у трајању од најмање 
две године. Уз пријаву, у којој је потребно навести за које 
радно место се пријављујете треба доставити: кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о завршеном високом образовању; извод 
из МК рођених - оригинал; потврду претходног послодав-
ца о радном искуству у струци у трајању од најмање две 
године.

Виши дијететичар - нутрициониста
Опис послова: израђује план исхране у складу са нутри-
тивним вредностима хране и здравственим стањем 
пацијента и прати исходе прописаних дијета; пружа савете 
пацијентима и спроводи здравствено-васпитни рад; врши 
промоцију здравих стилова и навика у исхрани; спроводи 
активности стручног усавршавања у области дијететике; 
планира и израђује годишњи план за набавку животних 
намирница; врши контролу пријема животних намирница 
(органолептичка контрола), декларације и атести; врши 
квантитативну и кавалитативну анализу оброка; врши 
планирање, организацију и контролу процеса рада у про-
изводним/ дистрибутивним кухињама; израђује недељ-
ни/ дневни јеловник као и дијете по дијететској шеми 
(на основу дневних извештаја о броју хоспитализованих 
пацијената и врсти дијете); активно свакодневно учест-
вује у дневним визитама хоспитализованих пацијената и 
на основу патологије планира израду оброка; ради у саве-
товалишту за исхрану са пацијентима упућеним из устано-
ва примарног и секундарног нивоа који захтевају посебан 
дијететско-нутритивни режим исхране (по налогу лекара 
одговарајуће специјалности); спроводи едукативни рад са 
пацијентима (сесије/радионице), онколошких пацијената, 
дијабетичара, нефролошких пацијената, транспланти-
раних пацијената; континуирано ради на изради и уна-
пређењу нових норматива и препорука у систему исхране 
у циљу побољшања исхране у болницама. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
и: завршено високо образовање на струковим студијама 
првог степена (основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. 

године; на основним студијама у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; положен стручни испит; рад-
но искуство у стуци у трајању од најмање две године. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место 
се пријављујете, треба доставити: кратку биографију са 
адресом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном вишем образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод из МК рође-
них - оригинал; потврду претходног послодавца о стече-
ном радном искуству у струци у трајању од најмање две 
године. Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Возач санитетског возила
за рад у Служби за техничке и сличне 

послове
Опис послова: врши хитан санитетски превоз пацијената; 
врши санитетски превоз пацијената, који није хитан, али 
је оправдан и медицински неопходан; помаже приликом 
уношења и изношења непокретних пацијената; одржава, 
прати и води евиденцију о исправности возила и опреме у 
возилу; у зависности од сложености и специфичности рад-
ног места, сложености и специфичности послова, сложе-
ности процедура, нивоа ризика, контакта са пацијентом и 
услова рада препознају се горенаведена радна места. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и 
завршено средње образовање (IV степен стручне спреме) 
- одговарајуће струке и радно искуство у трајању од нај-
мање две године у струци. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба доста-
вити: кратку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о завршеном средњем обра-
зовању (IV степен стручне спреме) одговарајуће струке; 
извод из МК рођених - оригинал; потврду претходног 
послодавца о радном искуству у струци у трајању од нај-
мање две године на пословима возача санитетског возила; 
важећу возачку дозволу Б, Ц категорије.

Фармацеутски техничар
за рад у Служби за фармацеутску 
здравствену делатност (болничкој 
апотеци), на одређено време, ради 

замене привремено одсутне запослене, 
због породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета, до повратка 
запослене

Опис послова: врши пријем лекова, медицинских средста-
ва и дијететских суплемената и других производа; про-
верава исправност, количину и рок употребе при прије-
му; спроводи адекватан начин чувања, складиштења, 
уређења простора и распореда лекова; спроводи дефе-
ктирање лекова, медицинских средстава и дијететских 
суплемената и других производа; правилно одлаже фар-
мацеутски отпад.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и 
завршена средња медицинска школ - фармацеутски смер 
(IV степен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се пријављујете, 
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (IV степен) - фармацеутски 
смер; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фото-
копију лиценце.

Виши радиолошки техничар
за рад у Служби за радиолошку, 
ултразвучну и ЦТ дијагностику 

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене, због 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, до повратка запослене

Опис послова: даје упутства пацијенту о припреми за сни-
мање и зрачну терапију и о понашању приликом снимања; 
поставља пацијента у положај пожељан за снимање и 
зрачну терапију; припрема апаратуру и материјал потре-
бан за снимање, односно зрачну терапију; снима пацијен-
та, развија филм и процењује квалитет снимка; спроводи 
зрачну терпију; примењује одговарајуће мере заштите 
пацијента, заштите особља и простора и прати нежеље-
на дејстава зрачења; обавља послове зрачног третмана 
за пацијенте код којих се спроводи транскутана радиоте-
рапија, брахитерапија, радиохирургија и стереотаксична 
терапија као модалитет у лечењу малигних болести; при-

према пацијента и одређује адекватан положај пацијента 
за зрачни третман; спроводи радиотерапијске процедуре 
на Гама ножу и Кибернетичком ножу; у зависности од сло-
жености и места рада, сложености процедура, нивоа ризи-
ка, контакта са пацијентима препознају се горенаведена 
радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: 
завршено високо образовање на струковим студијама првог 
степена (основне струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Уз пријаву, у којој је потребно навести за 
које радно место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о завршеним струковним студијама - виши/
струковни радиолошки техничар; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; извод из МК рођених 
- оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни су да 
доставе и оверену фотокопију лиценце.

Лекар опште медицине
за рад у Пријемно-ургентној служби, 

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене, због 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, до повратка запослене

Лекар опште медицине
за рад у Служби педијатрије, на 

одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене, због 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета, до повратка запослене

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем одговарајућих метода и техника, кроз при-
мену принципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију, односно 
обавља послове у оквиру своје стручне спреме под над-
зором доктора медицине, специјалисте или супспеција-
листе; спроводи здравствену заштиту становништва; 
учествује у унапређењу квалитета здравствене заштите; 
обавља консултације са другим здравственим радницима 
и здравственим сарадницима; планира, надзире и евалу-
ира спровођење здравствене заштите; утврђује време и 
узрок смрти. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом и: 
завршено високо образовање (медицински факултет) 
на интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; положен стручни испит. Уз 
пријаву, у којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: кратку биографију са адре-
сом и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном високом образовању - медицинском факулте-
ту; оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену фото-
копију лиценце.

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

ЗУ АПОТЕКА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Моше Пијаде 4

Дипломирани фармацеут
за рад у Апотеци „Петровац 1“ у 

Петровцу на Млави, на одређено време 
због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: завршен фар-
мацеутски факултет, висока стручна спрема (VII степен); 
положен стручни испит за самостално обављање послова 
дипломираног фармацеута. Документација коју кандидат 
треба да приложи је: пријава на конкурс која обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат конку-
рише и податке о кандидату (име и презиме, адресу пре-
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бивалишта односно боравишта, контакт телефон кандида-
та, адреса електронске поште ако је кандидат поседује); 
кратку биографију - фотокопију дипломе траженог факул-
тета (оверену фотокопију); потврду о положеном струч-
ном испиту (оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме).

Фармацеутски техничар
за рад у Апотеци „Врело“ у Жагубици, 

на одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, канди-
дат мора да испуњава и следеће услове: завршена средња 
медицинска школа - фармацеутски смер, средња стручна 
спрема (IV степен); положен стручни испит за самостално 
обављање послова фармацеутског техничара. Документа-
ција коју кандидат треба да приложи је: пријава на конкурс 
која обавезно садржи податке о радном месту на које кан-
дидат конкурише и податке о кандидату (име и презиме, 
адресу пребивалишта односно боравишта, контакт теле-
фон кандидата, адресу електронске поште ако је кандидат 
поседује); кратку биографију; фотокопију дипломе тражене 
средње школе (оверену фотокопију); потврду о положеном 
стручном испиту (оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио презиме).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Кандидати који испуња-
вају услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација. Одлука о избору ће 
бити објављена на огласној табли ЗУ Апотека Пожаревац 
у просторијама рачуноводства, у Улици Моше Пијаде 4, 
Пожаревац, као и на сајту ЗУ Апотека Пожаревац: www.
apotekapozarevac.co.rs. Изабрани кандидат ће бити лично 
обавештен телефонским путем. Особа за контакт: Иван 
Лазаревић, телефон 012/523-127. Пријаву са потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

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

тел. 026/240-725

Сервирка
за рад у сервису за исхрану болесника, 

на одређено време до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: основна школа, II степен стручне спреме. Као 
доказе о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом; оверену фотокопију сведо-
чанства/дипломе о завршеном школовању; фотокопију/
очитану личну карту; ако кандидат поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне карактеристике од прет-
ходног послодавца. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама, писар-
ници ОБ „Свети Лука” или путем поште на горенаведену 
адресу, уз напомену „Пријава на оглас“ и са навођењем 
радног места за које се конкурише. Уколико кандидат има 
имејл-адресу, потребно је исту назначити ради обавешта-
вања о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЕНДЕМСКУ НЕФРОПАТИЈУ

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Електротехничар
УСЛОВИ: IV степен, завршена средња електротехничка 
школа; може и лице без радног искуства - положен при-
правнички испит. Рок за подношење молби је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ и на сајту 
Националне службе за запошљавање. Уз молбу је потреб-
но приложити: копију дипломе о завршеној стручној спре-
ми, доказ о положеном приправничком - стручном испиту, 
копију извода из матичне књиге рођених и држављанства. 
Приложене копије се не враћају кандидатима.

Портир
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема; возачка дозвола Б кате-
горије; може и без радног искуства. Рок за подношење 
молби је 8 дана од дана објављивања у публикацији 

„Послови“ и на сајту Националне службе за запошљавање. 
Уз молбу је потребно приложити: копију сведочанства о 
завршеној школи, копију возачке дозволе, копију извода 
из матичне књиге рођених и држављанства. Приложене 
копије се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Доставити и контакт адресу и телефон. Молбе 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „Молба“.

ИНСТИТУТ ЗА РЕУМАТОЛОГИЈУ
11129 Београд, Ресавска 69

тел. 011/3600-812

Инжењер за рачунарске мреже
УСЛОВИ: на основним академским студијама, област: елек-
тротехника и рачунарско инжењерство, рачунарске нау-
ке, организационе науке, у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким студијама, по пропису 
који уређује високо обаразовање, почев од 10. септембра 
2005. године, дипломирани инжењер електротехнике и 
рачунарства, дипломирани инжењер софтвера, дипло-
мирани инжењер информационих технологија и система, 
дипломирани инжењер информационих система, специја-
листа струковни инжењер електротехнике и рачунарства, 
специјалиста струковни инжењер софтвера, специјалиста 
струковни инжењер информационих технологија и систе-
ма; на основним студијама у трајању од најмање четири 
година по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године, дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, дипломирани инжењер инфор-
мационих система; најмање једна година радног искуства. 
Кандидати подносе: пријаву са кратком биографијом; фото-
копију дипломе о траженом образовању; доказ о радном 
искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уго-
вора о волонтирању, уговора о привременим и повремени 
пословима и други слични уговори или потврде о раду или 
другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

Виша медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима

на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене, до 

повратка на рад
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на основним студијама, првог 
степена (струковне/академске) из научне области меди-
цинске науке, по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, сруковна медицинска 
сестра, односно дипломирана медицинска сестра; на основ-
ним студијама у трајању од најмање два године по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, виша медицинска сестра/техничар; положен струч-
ни испит за струковну/вишу медицинску сестру техничара, 
лиценца Коморе медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије и најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Кандидати подносе: пријаву са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о завршеној високој/
вишој школи; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту за струковну/вишу медицинску сестру техничара; 
фотокопију лиценце Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије; доказ о радном искуству (фото-
копија радне књижице, уговора о раду, уговора о волонти-
рању, уговора о привременим и повремени пословима и 
други слични уговори или  потврде о раду или другом виду 
ангажовања); фотокопију извода из матичне књиге рође-
них/венчаних; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
на одређено време, ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
повратка на рад

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, медицин-
ска сестра техничар, положен стручни испит за медицин-
ску сестру техничара, лиценца Коморе медицинских сес-
тара и здравствених техничара Србије и најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању. Кандидати 
подносе: пријаву са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи; фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за медицинску сес-
тру техничара; фотокопију лиценце Коморе медицинских 
сестара и здравствених техничара Србије; доказ о радном 
искуству (фотокопија радне књижице, уговора о раду, уго-
вора о волонтирању, уговора о привременим и повремени 
пословима и други слични уговори или потврде о раду или 
другом виду ангажовања); фотокопију извода из матичне 
књиге рођених/венчаних; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пробни рад три месеца. Пријаве са неопходним 
прилозима подносе се на наведену адресу Института, са 
назнаком „Пријава на оглас“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узимане у разматрање. Кандидати могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних подата-
ка који су од значаја за доношење одлуке о пријему.

ИНСТИТУТ ЗА
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ „БАЊИЦА“
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине, специјалиста 
интерне медицине

пробни рад шест месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен стручни 
испит, положен специјалистички испит из интерне меди-
цине, познавање најмање једног страног језика, пожељно 
је претходно радно искуство у стационарним здравстве-
ним установама на истим или сличним пословима. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биографијом доставе 
и: оверен препис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету - VII степен стручне спреме (са 
просечном оценом студирања); оверен препис или фото-
копију дипломе о положеном стручном испиту; оверен 
препис или фотокопију доказа о положеном специјалис-
тичком испиту из интерне медицине; оверен препис или 
фотокопију дипломе о положеном испиту за научно звање 
магистра и/или доктора наука (ако га кандидат има); доказ 
о радном искуству у струци након положеног испита на 
пословима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или потвр-
да послодавца); фотокопију личне карте или очитану лич-
ну карту; биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор ће бити позвани на разговор.

Дипломирани фармацеут
пробни рад шест месеци

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, положен 
државни стручни испит, минимум пет година радног 
искуства у пружању фармацеутских услуга на примар-
ном, секундарном или терцијарном нивоу здравствене 
заштите, просечна оцена на студијама фармацеутског 
факултета минимум 8,5, обавезно познавање енглеског 
језика и неопходно познавање рада на рачунару (MS 
Office) и интернет технологија. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву са биографијом доставе и: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном фармацеутском факул-
тету - VII степен стручне спреме (са просечном оценом 
студирања); оверен препис или фотокопију уверења о 
положеном државном стручном испиту; фотокопију рад-
не књижице; фотокопију личне карте или очитану лич-
ну карту; биографију, са адресом и контакт телефоном. 
Пробни рад је шест месеци. Пријаве са непотпуном доку-
ментацијом или које нису у складу са условима овог огла-
са, као и неблаговремене пријаве, неће бити разматра-
не. Кандидати који задовољавају наведене критеријуме 
ће бити позвани на писмено стручно тестирање знања 
и разговор.

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима 

општег смера
пробни рад шест месеци

13 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен 
стручни испит и пожељно је претходно радно искуство 
у стационарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима. Кандидати су обавезни да доста-
ве уз пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи (са просеч-
ном оценом); оверен препис или фотокопију дипломе о 
положеном стручном испиту; потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип); биографију са адресом и контакт 
телефоном. Наведена документа не смеју бити старија од 
шест месеци, а приложене фотокопије морају бити ове-
рене од надлежног органа. Пријаве са непотпуном доку-
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ментацијом или које нису у складу са условима из овог 
огласа, као и неблаговремене пријаве, неће бити разма-
тране. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор.

Возач
на одређено време од годину дана, 

пробни рад шест месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у стацио-
нарним здравственим установама на истим или сличним 
пословима, положен возачки испит за возача Б и Ц катего-
рије. Кандидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе и: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеној средњој саобраћајној школи - III степен стручне 
спреме (са просечном оценом); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци након 
положеног испита на пословима возача (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); фотокопију личне 
карте или очитану личну карту (уколико лична карта посе-
дује чип); фотокопију возачке дозволе или очитану возач-
ку дозволу; биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор ће бити позвани на разговор.

Спремач - спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време од годину дана, 

пробни рад шест месеци
5 извршилаца

УСЛОВИ: пожељно је претходно радно искуство у ста-
ционарним здравственим установама на истим или слич-
ним пословима. Кандидати су обавезни да уз пријаву са 
биографијом доставе и: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи - II степен стручне 
спреме (са просечном оценом); потврду издату од стране 
Националне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење; доказ о радном искуству у струци (фотоко-
пију радне књижице или потврду послодавца); фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична кар-
та поседује чип); биографију са адресом и контакт телефо-
ном. Пријаве са непотпуном документацијом или које нису 
у складу са условима овог огласа, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор ће бити позвани на разговор.

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
„Др МИРОСЛАВ ЗОТОВИЋ“

11000 Београд, Сокобањска 13
тел. 011/2062-504

e-mail: klinikanebojsa@yahoo.com

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа - IV степен, положен 
стручни испит, искуство у раду са полупокретним, непо-
кретним пацијентима и радно искуство у струци минимум 
6 месеци.

Виши физиотерапеут
4 извршиоца

УСЛОВИ: виша медицинска школа - струковни терапеут - 
VI степен, положен стручни испит, радно искуство са полу-
покретним и непокретним пацијентима и радно искуство у 
струци минимум 3 месеца.

Сервирка
УСЛОВИ: I степен образовања и радно искуство са полупо-
кретним и непокретним пацијентима.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: висока стручна спрема, економски факултет, 
радно искуство у струци минимум 2 године на економ-
ско-финансијским пословима (планирање, финансије, 
рачуноводство) у здравственим установама из Плана мре-
же здравствених установа и знање рада на рачунару.

Администратор информационих 
система и технологија

УСЛОВИ: виша стручна спрема, технички смер и искуство 
у одржавању рачунара и рачунарске мреже.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе: кратку био-
графију са адресом, контакт телефоном и мејл адресом; 
неоверене фотокопије дипломе о завршеној школи и 
положеном стручном испиту. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се у затвореним ковертама, на 
адресу: Клиника за рехабилитацију „Др Мирослав Зото-
вић“, Београд, Сокобањска 13 - Правна служба, са назна-
ком „Пријава за оглас“, са навођењем радног места за које 
се конкурише. Пријаве морају да буду примљене у Клини-
ци најкасније осмог дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање, као последњег дана рока за подношење пријава до 
14 часова, без обзира на начин доставе. Пријаве које буду 
примљене у Клиници после истека дана и сата наведеног 
у овом огласу сматраће се 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 неис-
правне.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Сервирка
за потребе Одељења ресторана 
и кухиње, на одређено време до 

повратка на рад привремено одсутне 
запослене

Опис посла: врши послуживање хране и пића у објекти-
ма послодавца, поставља столове и поспрема их након 
употребе (обезбеђење потребног броја чистог прибора) 
за стационарне пацијенте, у ресторану као и у собама. 
Дискретно поздравља пацијенте и врши саветовање при 
одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и 
пића). Пошто од пацијената прими наруџбе, преноси их 
особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте послужи 
што брже и што квалитетније. Од сервирке се очекује да 
буде љубазна, тачна, брза и комуникативна, будући да је 
сервирка у сталном и непосредном контакту са пацијенти-
ма и како репутација послодавца увелико зависи од ње, 
од запослене се не очекује само коректна услуга него и то 
да пацијентима боравак учини што угоднијим. Стара се о 
примени санитарно-хигијенских мера. За свој рад и сред-
ства рада која су му поверена одговара главном конобару.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или 
другог смера или основно образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уред-
бе. Кандидат треба да достави: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ 
о вакцинисаном статусу из дома здравља за лица рође-
на после 1971. године. Достављање и пријем пријава се 
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос на одређено време, за 
послове сервирке”.

Сервирка
за потребе Одељења ресторана и 

кухиње
Опис посла: врши послуживање хране и пића у објекти-
ма послодавца, поставља столове и поспрема их након 
употребе (обезбеђење потребног броја чистог прибора) 
за стационарне пацијенте, у ресторану као и у собама. 
Дискретно поздравља пацијенте и врши саветовање при 
одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и 
пића). Пошто од пацијената прими наруџбе, преноси их 
особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте послужи 
што брже и што квалитетније. Од сервирке се очекује да 
буде љубазна, тачна, брза и комуникативна, будући да је 
сервирка у сталном и непосредном контакту са пацијенти-
ма и како репутација послодавца увелико зависи од ње, 
од запослене се не очекује само коректна услуга него и то 
да пацијентима боравак учини што угоднијим. Стара се о 
примени санитарно-хигијенских мера. За свој рад и сред-
ства рада која су му поверена одговара главном конобару.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или 
другог смера или основно образовање и радно искуство на 
тим пословима стечено до дана ступања на снагу ове уред-
бе. Кандидат треба да достави: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ 
о вакцинисаном статусу из дома здравља за лица рође-
на после 1971. година. Достављање и пријем пријава се 
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос на неодређено време, за 
послове сервирке”.

Самостални правни сарадник
за потребе Одељења правних и 

комерцијалних послова
Опис радног места: обавља канцеларијске послове, однос-
но рад на рачунару. Учествује у техничком раду шефа 
службе за опште и правне послове приликом израде 
правних аката, и других докумената за потребе послода-
вца. Припрема материјал за правна тумачења прописа. 
Чува евиденцију правних прописа, Службени гласник РС, 
Службени лист АП Војводине, Службени лист Општине 
Кањижа. Врши фотокопирање за потребе опште и правне 
службе. У случају одсутности лица за подршку пружа 
савете и подршку запосленима у вези са превенцијом и 
заштитом од злостављања на раду. По потреби обавља 
послове пријаве осигураног случаја и покреће поступак 
ради наплате штете код осигуравајућег друштва. Води 
каталог уметничких слика, фотографија и књига Специјал-
не болнице. Учествује у састављању Извештаја о закљу-
ченим уговорима о јавним набавкама и поступцима јавних 
набавки. Учествује у пословима и радним задацима спро-
вођења поступака јавних набавки код послодавца према 
налозима начелника одељења правних и комерцијалних 
послова, почев од планирања набавки, израде конкурсне 
документације, до окончања поменутих поступака. Учест-
вује у пословима и радним задацима у вези спровођења 
поступака јавних набавки код послодавца према налози-
ма и упутсвтама шефа службе општих и правних послова, 
почев од фазе планирања набавки, израде разних аката за 
потребе спровођења поступака јавних набавки (одлуке о 
покретању поступка и именовању комисија за спровођење 
поступака; одлуке о додели уговора; записници о отварању 
понуда и записници о стручној оцени понуда) учествовање 
у изради конкурсне документације, до окончања помену-
тих поступака у сарадњи са референтом за јавне набавке 
и квалитет. Врши израду евентуалних измена и допуна 
закључених уговора о јавним набавкама. Учествује у изра-
ди одговора на достављене захтеве за додатне информа-
ције и појашњења у вези конкурсне документације као и у 
изради измена и допуна конкурсних документација. Врши 
техничку израду, тј. куцање и умножавање правних аката, 
дописа и других документата, а по основу нацрта начелни-
ка одељења, налога директора или помоћника директора. 
Врши послове референта за административне послове: 
Води деловодне протоколе код послодавца. Ради на свом 
стручном усавршавању, прати законске прописе и струч-
ну литературе из области радних односа, јавних набавки, 
социјалног осигурања, здравственог система и др. меро-
давних правних области за функционисање здравствене 
установе. Припрема статистичке извештаје везане за рад-
ни однос и кадрове, односно евиденције које води. Врши 
фотокопирање за потребе послодавца. Саставља распо-
ред приправности возача. У одсуству начелника одељења 
помаже у састављању и припреми материјала за управни 
и надзорни одбор, обавештава чланове управног и над-
зорног одбора о тачном времену наредне седнице. Врши 
техничку израду, тј. куцање и умножавање правних аката, 
дописа и других документата, а по основу нацрта начел-
ника одељења, налога директора или помоћника директо-
ра. Врши послове референта за административне посло-
ве: води деловодне протоколе код послодавца. Прима и 
отпрема све врсте пошиљки, прима и заводи пошту у дело-
водне протоколе и исту предају куриру, преко књига за 
пошту, ради доставе. Учествује у одлагању, чувању и архи-
вирању нормативних аката донетих код послодавца. Одго-
воран је за излучивање безвредног архивског материјала 
чији је рок чувања истекао а све у складу са прописима о 
чувању архивске грађе. Води евиденцију путних налога за 
службена возила. Врши фотокопирање за потребе посло-
давца. Врши послове секретарице директора: Посредује 
у комуникацији између директора и других лица. Бележи 
и преноси службене поруке у слуцају одсутности лица на 
кога се службена порука односи. Води евиденцију улазних 
позива и телефонски именик јавних служби, правних лица, 
предузетника, привредних субјеката и физичких лица који 
су у контакту са послодавцем. Припрема пића из чајне 
кухиње гостима директора, по потреби и налогу дирек-
тора. Саставља распоред приправности возача. Учествује 
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на седницама одбора за квалитет, стручног колегијума, 
стручног савета и етичког одбора у својству записничара. 
У одсуству начелника одељења помаже у састављању и 
припреми материјала за управни и надзорни одбор, оба-
вештава чланове управног и надзорног одбора о тачном 
времену нарене седнице. Прати законске прописе у вези 
промета робе, односно набавке. Активно учествује у изра-
ди програма рада одељења надлежног за набавке и плана 
набавке и у свом делокругу рада предузима мере за њихо-
во спровођење. Прикупља попуњене налоге за набавку, 
одради их, набавља робу и прати испоруку наручене робе. 
Решава неусаглашености код улазних производа. Орга-
низује истраживање тржишта, прати кретање тржишних 
цена и предлаже мере за промену набавне цене и за уна-
пређење набавке. Врши прикупљање понуда (код оних 
набавки, где вредност набавке не прелази доњи лимит за 
јавне набавке мале вредности) и учествује у преговорима 
са потенцијалним добављачима. Набавља основна сред-
ства на основу одлуке Управног одбора и Налога за набав-
ку. Уредно води списак добављача, ажурира исти и врши 
њихово оцењивање. За свој рад и средстава рада која су 
му поверена одговара руководиоцу правни, кадровских и 
административних послова.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; завршене студије 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, смера организационих наука, правног или економ-
ског смера; на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, смера организацио-
них наука, правног или економског смера; знање рада на 
рачунару. Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ 
о вакцинисаном статусу из Дома здравља за лица рође-
на после 1971. године. Достављање и пријем пријава се 
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на горенаведену адресу са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за послове самосталног 
правног сарадника”.

Конобар - шанкиста
за потребе Одељења ресторана и 

кухиње
Опис послова радног места: стара се о благовременој и 
редовној снабдевености точионице, односно шанка и рес-
торана свим врстама пића. Евидентира потрошњу пића 
у шанку односно ресторану. Врши послуживање хране и 
пића у објектима послодавца, поставља столове и поспре-
ма их након употребе, те испоставља рачун и наплаћује 
услуге за „а ла царте” госте у ресторану. Пошто од гос-
тију прими наруџбе, преноси их особљу у кухињи или у 
шанку и води рачуна о томе да госте послужи што брже 
и што квалитетније. Дочекује госта на улазу у ресторан, 
врши пратњу до стола, придржава столицу при седању, 
нуди помоћ при одлагању гардеробе, те дискретно врши 
саветовање при одабиру јела и пића (специјалитете куће, 
дневна понуда, друга јела и пића из понуде ресторана). Од 
конобара се очекује да буде љубазан, тачан, брз и комуни-
кативан, будући да је у сталном и непосредном контакту 
са гостима и како репутација послодавца увелико зависи 
од њега, од запосленог се не очекује само коректна услу-
га, него и то да госту боравак учини што угоднијим. По 
потреби ради за шанком и одржава санитарно-хигијенске 
услове у шанку. По потреби врши послове и радне задат-
ке сервирке: врши послуживање хране и пића у објекти-
ма послодавца, поставља столове и поспрема их након 
употребе (обезбеђење потребног броја чистог прибора) 
за стационарне пацијенте, у ресторану као и у собама. 
Дискретно поздравља пацијенте и врши саветовање при 
одабиру јела и пића (дневна понуда пансионског јела и 
пића). Пошто од пацијената прими наруџбе, преноси их 
особљу у кухињи и води рачуна о томе да госте послужи 
што брже и што квалитетније.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме угоститељског или 
другог смера. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију дипломе о стеченом образовању 
одговарајућег профила, фотокопију личне карте, доказ 
о вакцинисаном статусу из дома здравља за лица рође-
на после 1971. године. Достављање и пријем пријава се 
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање. Пријаве са документацијом 
доставити на горенаведену адресу са назнаком „Пријава 
на оглас за пријем у радни однос на неодређено време, за 
послове конобара - шанкисте”.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАДИМИРЦИ
15225 Владимирци, Светог Саве 17

Доктор медицине
на одређено време за рад у сменама, 
рад у теренским амбуланатама и рад 

ноћу
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос, поред општих 
услова предвиђених законом, су: завршен медицински 
факултет (VII степен стручне спреме) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање пет година, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине, положен стручни испит; 
лиценца, возачка дозвола Б категорије

ОСТАЛО: Кандидати пријаву са фотокопијом личне кар-
те, кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, 
као и оверене фотокопије докумената којима доказују да 
испуњавају услове конкурса (диплома којом се потврђује 
стручна спрема, уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од шест месеци, извод из матичне књи-
ге рођених издат на новом обрасцу сходно Закону о матич-
ним књигама, објављеном у „Службеном гласнику РС”, број 
20/09), достављају у затвореној коверти, поштом на адре-
су: Дом здравља Владимирци, 15225 Владимирци, Светог 
Саве 17, или лично у просторијама кадровске службе Дома 
здравља Владимирци, са назнаком: „Пријава за конкурс”. 
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Кандидати 
који не буду изабрани неће бити посебно обавештавани 
о резултатима огласа. Пријаве морају да буду примљене 
у Дому здравља најкасније осмог дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање као последњег дана рока за подношење 
пријава до 12 часова, без обзира на начин доставе. Прија-
ве које буду примљене у Дому здравља после истека дана 
и сата наведеног у овом огласу сматраће се наблаговре-
меним и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назна-
ком датума и сата када су примљене у установи. Пријаве 
са непотпуним подацима и непотпуном документацијом 
ће бити одбијене као неисправне. Оглас остаје отворен 
8 дана од дана објављивања код Националне службе за 
запошљавање

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време због повећаног 

обима посла
6 извршилаца

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године. На основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до септембра 2005. године; 
стручни испит и лиценца.

Доктор стоматологије
на одређено време због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академским 
студијама по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године. На основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до септембра 2005. године; 
стручни испит и лиценца.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла
6 извршилаца

УСЛОВИ: образовање: на основним студијама првог сте-
пена (струковне-академске) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године или средње образовање; стручни 
испит и лиценца.

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: образовање: на основним студијама првог сте-
пена (струковне-академске) по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање две године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године или средње образовање; стручни 
испит и лиценца.

Возач санитетског возила - возач у 
ХМП

на одређено време због повећаног 
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: средње образовање; возачка доз-
вола Б и Ц категорије.

Спремачица здравствених 
просторија

на одређено време због повећаног 
обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на оглас подносе следећа 
документа: молбу за пријем са кратком биографијом, адре-
сом и контакт телефоном, диплому о завршеној школи 
(оверена фотокопија), сведочанство о завршеној основној 
школи за радно место под бр. 6, уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), решење о упису у 
Комору или лиценцу о раду (оверене фотокопије), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (оверена фотоко-
пија), уверење општинског суда да се не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци, у захтеву (молби) канди-
дат треба да наведе документацију коју је доставио пово-
дом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лично у ДЗ 
Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, у 
затвореној коверти или послати препоручено поштом на 
адресу ДЗ, са назнаком “За оглас” и називом радног мес-
та. Оглас ће бити објављен на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије након изласка у публикацији 
„Послови“. Оглас остаје отворен 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Изабрани кандидати биће 
писмено обавештени о резултату конкурса, након чега ће 
доставити лекарско уверење.

Медицина
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ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
АПОТЕКА „ЛОРА“

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

e-mail: apoteka.lora@gmail.com

Фармацеутски техничар
место рада: Гуча, општина Лучани, на 

одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: стручни испит/лиценца, знање енглеског - 
виши ниво, рад на рачунару, потребно је радно искуство 
од минимум 12 месеци. Рад у сменама, пробни рад. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати се могу јавити 
послодавцу на горенаведени телефон особи за контакт 
или могу да доставе радне биографије путем имејла. Осо-
ба за контакт: Татјана Анђелић Јовановић.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

Нови Сад, Булевар ослобођења 30а
тел. 063/54-2727, 063/8310-861

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању; рад на рачунару, основни 
ниво - обавезно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; 
стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно радно иску-
ство у траженом занимању; рад на рачунару, основни 
ниво - обавезно; енглески језик, почетни ниво - пожељно; 
стручни испит - пожељно.

ОСТАЛО: рад у сменама, обезбеђен превоз. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефоне. Лице за 
контакт: Јасминка Шврака.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17

тел. 069/8324-004

Доктор медицине спец. педијатрије
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове: завршен медицински факул-
тет, звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спре-
ме; положен специјалистички испит из педијатрије, звање 
доктор медицине специјалиста педијатрије, VII/2 степен 
стручне спреме; положен стручни испит; лиценца за рад; 
познавања рада на рачунару. Кандидат уз пријаву подноси 
следећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију дипломе о завршеној специјализа-
цији; фотокопију потврде о положеном стручном испиту; 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од надлежне 
Лекарске коморе; фотокопију личне карте; кратку биогра-
фију, са навођењем степена познавања рада на рачунару 
и са тачном адресом и контакт телефоном кандидата.

Доктор медицине
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове: завршен медицински факул-
тет, звање доктор медицине, VII/1 степен стручне спреме; 
положен стручни испит; лиценца за рад; познавање рада 
на рачунару; положен возачки испит. Кандидат уз пријаву 
подноси следећу документацију: фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију потврде о положеном 
стручном испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од надлежне Лекарске коморе; фотокопију личне 
карте; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, са 
навођењем степена познавања рада на рачунару и са тач-
ном адресом и контакт телефоном кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве се подносе на горенаведену адресу или 
непосредно у канцеларији писарнице Правно-кадровске 
службе ДЗ. Пријаве поднете мимо означеног рока и без 
потпуне документације неће се узимати у разматрање. 

Како достављену документацију подносилаца молби на 
објављене конкурсе не враћамо кандидатима, иста не 
мора бити оверена. Одлука о избору кандидата на распи-
сани конкурс биће објављена на огласној табли ДЗ Гроцка, 
а информације се могу добити у Правно-кадровској служ-
би ДЗ.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
02.01.2019. године, поништава се за радно место: 
1. Доктор медицине - изабрани лекар, на одређено 
време од 3 месеца, због повећаног обима посла, за 
рад у амбуланти Велики Шиљеговац Службе опште 
медицине. У осталом делу текст огласа остаје 
непромењен.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар
на Одељењу за трауматологију 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 најдуже 
до 04.03.2019. године, пробни рад 1 

месец
Опис посла: брине се о пријему, нези и отпусту болес-
ника, даје терапију и предузима друге медицинско-тех-
ничке радње које је одредио лекар, узима и шаље мате-
ријал на лабораторијске анализе, ради и друге послове 
из свог делокруга а по налогу начелника и главне сестре 
Одељења, учествује у сменском раду, за свој рад одго-
ворна је начелнику и главној сестри Клинике. Кандидати 
морају да испуњавају опште услове, прописане законом, 
као и следеће посебне услове: 1. средња стручна спре-
ма, IV степен - завршена средња медицинска школа, 
педијатријски или општи смер, 2. положен стручни испит, 
3. лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи, уверење о положеном струч-
ном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе, фотокопија 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су диплома, 
уверење и лиценца издати на девојачко презиме), уве-
рење да се против кандидата не води кривични посту-
пак (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, мејл-адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Приликом заснивања радног односа, кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности за послове које ће обављати и фотокопију личне 
карте, фотокопију вакциналног картона и санитарну књи-
жицу. Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена у току школовања, додат-
но образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања). Пријаве се предају у затвореној коверти лич-
но или поштом на адресу Института, са назнаком: „Пријава 
на оглас за пријем једне медицинске сестре на Одељењу 
за трауматологију“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА „ЈОВАН РИСТИЋ“
18330 Бабушница, Ивице Миладиновића 2

Оглас објављен 02.01.2019. године у публикацији 
„Послови” поништава се за радно место: возач у 
санитетском превозу, у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника и запослених са хит-
ном медицинском помоћи, кућним лечењем и сто-
матолошком здравственом заштитом, на одређено 
време до 31.12.2019. године. У осталом делу оглас 
је неизмењен.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор меницине
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и следеће услове: 
VII степен стручне спреме - завршен медицински факул-
тет и положен стручни испит. Уз молбу кандидати треба 
да приложе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном факултету/школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, извод из матичне књиге рође-
них - венчаних, биографију. Приликом заснивања радног 
односа кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Молбе се предају Служби за опште и 
правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка 
бб, у року од 8 дана од дана објављивања.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Служби ортопедије са 
трауматологијом, Клиника за 

хирургију, пробни рад од 3 месеца
УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тачке 
I подтачке 1, 2, 3 и 5 овог oгласа су: завршена средња 
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или решење о 
упису у Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачку 4 овог oгласа су: завршена 
средња медицинска школа - педијатријски смер, положен 
стручни испит након завршене средње школе, лицен-
ца или решење о упису у Комору медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачка 6 овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа - лабораторијски 
техничар, положен стручни испит након завршене више 
медицинске/струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. III Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 
2, 3, 4, 5 и 6 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава кан-
дидата да је здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 5), диплома о 
завршеној средњој медицинској школи - педијатријски 
смер (за подтачку 4), диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи - лабораторијски смер (за подтачку 6), 
уверење о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара-техничара Србије (за подтачке 1, 2, 
3, 4, 5 и 6), извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме.

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Служби баромедицине, Клиника за 
хирургију, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 1, 2, 3 и 5 овог огласа су: завршена средња меди-
цинска школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене средње школе, лиценца или решење о упису у 
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Комору медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије. Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачка 4 овог огласа су: завршена средња меди-
цинска школа - педијатријски смер; положен стручни испит 
након завршене средње школе лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије. Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачка 6 овог огласа су: завршена средња меди-
цинска школа - лабораторијски техничар, положен струч-
ни испит након завршене више медицинске /струковне 
медицинске школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених техничара Србије. 
III. Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 1, 2, 3, 4, 5, и 6 овог огласа при-
лажу се у овереној фотокопији следећа документа: потпуна 
лична и радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
мејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено способан 
за тражене послове и да се против њега не води кривич-
ни поступак, својеручно потписана, диплома о завршеној 
средњој медицинској школи - општи смер (за подтачке 1, 
2, 3 и 5), диплома о завршеној средњој медицинској шко-
ли - педијатријски смер (за подтачку 4), диплома о заврше-
ној средњој медицинској школи - лабораторијски смер (за 
подтачку 6), уверење о положеном стручном испиту након 
завршене средње медицинске школе, сведочанства за сва-
ки разред средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара - техничара Србије (за подтач-
ке 1, 2, 3, 4, 5 и 6), извод из матичне књиге венчаних, ако је 
кандидат променио презиме.

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

у Служби пулмологије са 
пнеумофтизиологијом, Клиника за 
интерну медицину, пробни рад од 3 

месеца
УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тачке 
I подтачке 1, 2, 3 и 5 овог огласа су: завршена средња 
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или решење о 
упису у Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I и подтачке 4 овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа - педијатријски смер, положен 
стручни испит након завршене средње школе, лицен-
ца или решење о упису у Комору медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачке 6 овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа - лабораторијски 
техничар, положен стручни испит након завршене више 
медицинске /струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. III. Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 
1, 2, 3, 4, 5, и 6 овог огласа прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и радна биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, мејл адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 5), диплома о 
завршеној средњој медицинској школи - педијатријски 
смер (за подтачку 4), диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи - лабораторијски смер (за подтачку 6), 
уверење о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара - техничара Србије (за подтачке 1, 2, 
3, 4, 5 и 6), извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме.

Медицинска сестра - техничар на 
неонатологији

у Служби неонатологије, Болница за 
гинекологију и акушерство, пробни 

рад од 3 месеца
УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тачке 
I подтачке 1, 2, 3 и 5 овог огласа су: завршена средња 
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или решење о 
упису у Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4 овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа - педијатријски смер, положен 
стручни испит након завршене средње школе, лицен-
ца или решење о упису у комору медицинских сестара и 
здравствених техничара србије. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке и подтачке 6 овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа - лабораторијски 

техничар, положен стручни испит након завршене више 
медицинске /струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. III Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 1, 
2, 3, 4, 5, и 6 овог огласа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, мејлом адресом, изјава кан-
дидата да је здравствено способан за тражене послове и 
да се против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 5), фиплома 
о завршеној средњој медицинској школи - педијатријски 
смер (за подтачку 4), диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи - лабораторијски смер (за подтачку 6), 
уверење о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара - техничара Србије (за подтачке 1, 2, 
3, 4, 5 и 6), извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме.

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
у Служби клиничке неурологије, 

Болница за неурологију, пробни рад 
од 3 месеца

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тачке 
I подтачку 1, 2, 3 и 5 овог огласа су: завршена средња 
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или решење 
о упису у комору медицинских сестара и здравствених 
техничара србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачку 4 овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа - педијатријски смер, положен 
стручни испит након завршене средње школе, лицен-
ца или решење о упису у Комору медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке и подтачку 6 овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа - лабораторијски 
техничар, положен стручни испит након завршене више 
медицинске /струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. III Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 
1, 2, 3, 4, 5, и 6 овог огласа прилажу се у овереној фото-
копији следећа документа: потпуна лична и радна биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, мејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 5), диплома о 
завршеној средњој медицинској школи - педијатријски 
смер (за подтачку 4), диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи - лабораторијски смер (за подтачку 6), 
уверење о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара - техничара Србије (за подтачке 1, 2, 
3, 4, 5 и 6), извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме.

Лабораторијски техничар у 
дијагностици

у Служби за лабораторијску 
дијагностику, Заједничке медицинске 
делатности, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тачке 
I подтачке 1, 2, 3 и 5 овог огласа су: завршена средња 
медицинска школа - општи смер, положен стручни испит 
након завршене средње школе, лиценца или решење о 
упису у Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачку 4 овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа - педијатријски смер, положен 
стручни испит након завршене средње школе, лицен-
ца или решење о упису у Комору медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачка 6 овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа - лабораторијски 
техничар, положен стручни испит након завршене више 
медицинске /струковне медицинске школе, лиценца или 
решење о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. III. Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тачке I подтачке 
1, 2, 3,4, 5 и 6 овог огласа прилажу се у овереној фотоко-
пији следећа документа: потпуна лична и радна биогра-
фија са адресом, контакт телефоном, мејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за тражене послове 
и да се против њега не води кривични поступак, својеруч-

но потписана, диплома о завршеној средњој медицинској 
школи - општи смер (за подтачке 1, 2, 3 и 5), диплома о 
завршеној средњој медицинској школи - педијатријски 
смер (за подтачку 4), диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи - лабораторијски смер (за подтачку 6), 
уверење о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сваки разред 
средње школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара - техничара Србије (за подтачке 1, 2, 
3, 4, 5 и 6), извод из матичне књиге венчаних ако је канди-
дат променио презиме.

Доктор медицине
у Служби за радиолошку дијагностику, 

Заједничке медицинске делатности, 
пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове из тач-
ке I подтачке 1 за доктора медицине су: висока струч-
на спрема (завршен медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном медицинском факултету. 
III Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 1 овог огласа прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: потпуна лич-
на и радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, лиценца или решење о упису у Лекарс-
ку комору Србије, извод из матичне књиге венчаних ако 
је кандидат променио презиме.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење, као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), оверене фото-
копије дипломе, уверења о положеном стручном испиту, 
лиценца или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
оверену фотокопија уверења о држављанству, отокопију 
личне карте нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног осигурања 
(М образац). V Комисија ће разматрати све доспеле, благо-
времене и потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће се разговор, 
ради прибављања додатних релевантних података за 
доношење одлуке о избору кандидата. VI Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун. VII Кандидати за горенаведена 
радна места дужни су да своје пријаве доставе писарни-
ци КБЦ Земун у затвореној коверти са назнаком ,,За јав-
ни оглас за пријем у радни однос на неодређено време” 
са навођењем радног места за које конкуришу, лично или 
путем поште на адресу: Клиничко-болнички центар Земун, 
Вукова 9, 11080 Београд.

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ
БОЛЕСТИ ,,ДЕДИЊЕ”

11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Дипломирани економиста
на одређено време од 30 дана због 

хитности посла
УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме (мастер академске 
студије) из области економије, знање рада на рачунару, 
најмање три године радног искуства, пожељно искуство у 
области здравственог система.

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати уз пријаву као 
доказе о испуњавању наведених услова подносе сле-
дећа документа: кратку пословну биографију (са 
контакт подацима); оверену фотокопију дипломе о 
завршеном факултету; фотокопију дипломе о мастер 
академским студијама; фотокопију радне књижице или 
други доказ о радном стажу; уверење о држављанству. 
Опис посла за наведено радно место је утврђен Пра-
вилником о унутрашњој организацији и систематиза-
цији послова ИКВБ „Дедиње“ и кандидатима је доступан 
на увид у просторијама Одсека за правне, кадровске и 
административне послове Института, радним данима од 
14 до 15 часова. Пријаве и доказе о испуњености услова 
кандидати могу предати лично на писарници Институ-
та или послати поштом на адресу: Институт за кардио-
васкуларне болести „Дедиње“, Хероја Милана Тепића 
1, 11000 Београд, са назнаком „За конкурс за запшоља-

Медицина
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вање”. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Одлука о избору за пријем у радни однос 
кандидатима ће бити достављена поштом на пријавље-
ну адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве на кон-
курс неће бити узете у разматрање.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, због повећаног 

обима посла, до 6 месеци
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка са 

дела породиљског одсуства и одсуства 
ради неге детета

Спремачица
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла
3 извршиоца

УСЛОВИ: за медицинске сестре/техничар средња меди-
цинска школа општег смера (IV степен стручне спреме) 
положен стручни испит; за спремачице основно образо-
вање. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом са тачно наведеним радним местом за које 
кандидат конкурише, извод из матичне књиге рођених и 
извод из матичне књиге венчаних (ако је извршена про-
мена презимена), диплому о завршеној школи наведеној 
у условима за заснивање радног односа и сва четири све-
дочанства за радно место под редним бројем 1 потврда о 
положеном стручном испиту за радно место под редним 
бројем 1 лиценца или решење о упису у Комору за радно 
место под редним бројем 1; фотокопију радне књижице, 
извод са евиденције Националне службе за запошљавање. 
Приложити фотокопије тражених докумената. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телефоном, као и 
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса, 
донети лично у писарницу Опште болнице Параћин или 
послати на адресу: Општа болница Параћин, Мајора Мар-
ка 12, 35250 Параћин, у затвореној коверти са назнаком: 
„Пријава на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за рад приликом 
заснивања радног односа. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. 
Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства здравља. 
Неблаговремене пријаве, као и пријаве са непотпуном или 
неодговарајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршеном конкурсу предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. За све информације можете се обратити 
на телефон 035/8155-101.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„СВЕТИ ВРАЧЕВИ“
23330 Нови Кнежевац

Краља Петра I Карађорђевића 85

Техничар одржавања одеће
на одређено време, због замене 

привремено одсутне запослене, до 
повратка са боловања

Опис послова: пере веш, гардеробу, постељину, радну 
одећу и остало рубље; суши и пегла веш и одећу; врши 
обележавање рубља и његово крпљење; чисти и дезин-
фикује машине за сушење и пеглање рубља, као и радне 
просторије перионице; требује и преузима материјал за 
потребе одржавања одеће и дужан је да исти утроши еко-
номично; заприма прљаво рубље, а чисто издаје и води 
прописану евиденцију; стара се да се примљено рубље на 
време опере, осуши и опегла; одговара за основна сред-
ства, ситан инвентар и потрошни материјал са којиме 
рукује; даје предлоге за побољшање ефикасности рада; у 
сарадњи са одговорним здравственим радником, спроводи 
део програма окупационе терапије у циљу психосоцијал-
ног и рехабилитационог програма пацијената, тј. антистиг-
ма програма, како би пацијенте што лакше укуључили у 
свакодневне токове живота и рада.

УСЛОВИ: II степен стручне спреме, основно образовање, 
доказ оверена фотокопија дипломе - сведочанства о школ-
ској спреми; обична неоверена фотокопија личне карте; 

пријава која садржи кратку биографију. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве се дос-
тављају на адресу: Специјална болница за психијатријске 
болести „Свети Врачеви“, Нови Кнежевац, Краља Петра I 
Карађорђевића 85, 23330 Нови Кнежевац, са назнаком „За 
оглас за пријем у радни однос”, или лично предати у пра-
вну службу Специјалне болнице.

ДОМ ЗДРАВЉА
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену 

заштиту деце, на одређено време ради 
замене раднице која се налази на 

боловању ради посебне неге детета

Стоматолошка сестра - техничар
за рад у Служби за стоматолошку 
здравствену заштиту, на одређено 
време ради замене раднице која се 
налази на породиљском одсуству

УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена медицин-
ска школа, положен стручни испит, поседовање лиценце 
или решење о упису у комору. Као доказе о испуњености 
услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију лиценце 
за рад у струци, оверену фотокопију лиценце или решење 
о упису у комору. Приликом заснивања радног односа кан-
дидат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здраственој способности за послове за које се прима. Уз 
пријаву на конкурс на оглас кандидати прилажу доказе о 
испуњености услова у оригиналу или у овереном препису: 
уверење о држављанству и доказ да се против кандидата 
не води истрага и кривичи поступак. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији ,,Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се раматрати. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН“ У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

1. Портир/чувар у посебним 
условима рада

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

Опис послова: контролише улазак и излазак лица и еви-
дентира посете, води књиге евиденција, обезбеђује обје-
кат, запослене и друга лица, спроводи стални надзор над 
објектом, врши преглед лица, пртљага, опреме и возила 
у објекту, прегледа пртљаг и друге ствари које посетиоци 
имају са собом, контролише и надзире рад техничких сис-
тема обезбеђења, учествује у спровођењу програма радне 
и окупационе терапије пацијената у сарадњи и коорди-
нацији са надлежним запосленима, а у циљу психосоци-
орехабилитационог третмана пацијената, обавља и друге 
истоврсне послове по налогу шефа и начелника одељења; 
непосредно је одговоран шефу, начелнику и директору.

УСЛОВИ: средње образовање или основно образовање 
и радно искуство на тим пословима стечено до дана сту-
пања на снагу ове уредбе. Посебни услови рада: у спе-
цијализованим психијатријским болничким установама 
које су организоване за двадесетчетворочасновни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, за форензичку 
психијатрију, психогеријатрију и психосоцијалну рехаби-
литацију. Остали услови: Кандидати за радно место под 
редним бројем 1 морају предати: кратку биографију (CV), 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању.

2. Домар/мајстор
на одређено време, најдуже до 3 

месеца, због повећаног обима посла
Опис послова: обавља прегледе објекта, врши контро-
лу исправности инсталација, противпожарних система, 
уређаја, опреме, апарата и средстава, обавља механи-
чарске/ електричарске/ водоинсталатерске/ браварске/ 
столарске/ лимарске/ молерске и сл. послове, послове 
ложача, као и друге радове одржавања и поправки, при-

према објекте, опрему и инсталације за рад, обавештава 
надлежне службе о уоченим неправилностима у објек-
ту или већим кваровима на системима и инсталацијама, 
пушта опрему или постројења у оперативни рад и заус-
тавља на крају оперативног рада или у случају поремећаја 
или квара, прати параметре рада и подешава опрему и 
постројење, рукује постројењима у котларници, обавља 
редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инста-
лација, према плану одржавања, води евиденцију о 
кваровима и извршеним поправкама, учествује у спро-
вођењу програма радне и окупационе терапије пације-
ната у сарадњи и координацији са надлежним запосле-
нима, а у циљу психосоциорехабилитационог третмана 
пацијената; обавља и друге истоврсне послове по налогу 
претпостављених; непосредно је одговоран пословођи и 
начелнику одељења. 

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно образо-
вање и радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе. Додатна знања: положен 
стручни испити за рад са судовима под притиском (за 
послове руковања постројењем у котларници). Остали 
услови: кандидати морају предати кратку биографију (CV), 
оверену фотокопију дипломе о завршеном образовању.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима достављају се 
поштом на следећу адресу: Улица цара Лазара 253, Ковин, 
26220 Ковин или лично у архиви болнице, са назнаком 
„Оглас“, у року од 8 дана од дана објављивања огласа код 
Националне службе за запошљавање. Изабрани канди-
дати су у обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ „ОЗРЕН“
18230 Сокобања, Насеље Озрен бб

тел. 018/830-927

Спремач - спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник, као доказе 
о испуњености ових услова кандидати су дужни да доста-
ве: пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи. Пријаве кандидата које не 
садрже тражену документацију сматраће се непотпуним 
и неће бити разматране. Пријаве које пристигну по исте-
ку овог рока сматраће се неблаговременим и неће бити 
разматране. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, путем поште, на адресу: Специјална болница 
за плућне болести „Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 
18230 Сокобања, уз напомену „Пријава на оглас за спре-
мача“ или лично у просторијама болнице.

Кувар
УСЛОВИ: завршена средња угоститељска школа, смер 
кувар, III степен стручности. Као доказе о испуњености 
ових услова кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом; оверену фотокопију сведочанства о заврше-
ној средњој угоститељској школи, смер кувар, III степен 
стручности. Пријаве кандидата које не садрже тражену 
документацију сматраће се непотпуним и неће бити раз-
матране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока сма-
траће се неблаговременим и неће бити разматране. Прија-
ве на оглас достављати у затвореним ковертама, путем 
поште на адресу: Специјална болница за плућне болести 
„Озрен“ Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз 
напомену „Пријава на оглас за кувара“ или лично у прос-
торијама болнице.

Медицина

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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                  Здравство и социјална заштита
                             УСТАНОВА ГЕРОНТОЛОШКИ 

ЦЕНТАР
11000 Београд, Земун

Марије Бурсаћ 49
тел. 062/8065-557

Хигијеничарка
на одређено време, за послове 

чишћења просторија и соба корисника 
у Дому пензионера, место рада: 

Палилула, Вождовац, Бежанијска коса
3 извршиоца

УСЛОВИ: I или II степен стручне спреме, пожељно рад-
но искуство и поседовање санитарне књижице. Пријаве 
слати поштом или на e-mail: diljska@ugcb.rs. Рок за подно-
шење пријава је до 10.02.2019. године. Контакт телефон 
за информације: 062/8065-557.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ПИРОТ

18300 Пирот, Српских владара 126а
тел. 010/311-025

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће услове: 
да је држављанин Републике Србије; да је стекао висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије, спе-
цијалистичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године и одго-
варајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педагошких и 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни назив 
дипломирани социјални радник; да има најмање 5 година 
радног искуства у струци; да није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за вршење функције дирек-
тора. Кандидат за директора, уз прописану конкурсну 
документацију, подноси програм рада за мандатни период 
на који се врши избор. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс су: пријава са биографијом, извод из матичне 
књиге рођених, оверена фотокопија дипломе о стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ о стеченом рад-
ном искуству у струци, лекарско уверење и програм рада 
за мандатни период. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Контакт телефон: 010/311-205.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
12374 Жабари, Кнеза Милоша 127

тел. 012/250-301

Дипломирани социјални радник 
за обављање послова водитеља 

случаја у ЦСР
УСЛОВИ: кратка биографија; диплома о завршеном висо-
ком образовању одговарајуће струке; знање рада на рачу-
нару; уверење о држављанству. Пријаву на конкурс са 
документацијом којом се доказује испуњавање услова за 
заснивање радног односа доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања на горенаведену адресу.

УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ
„ЈЕЛА ДОМ“ БЕОГРАД

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

Медицинска сестра
на одређено време, уз могућност 

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

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност 

продужења уговора

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

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

ДОМ ТОРЛАК
11000 Београд, Јоргована 55б

тел. 011/3946-060

Неговатељица
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: I-III степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 
011/3946-060.

            
                        Индустрија и грађевинарство

CHINA MACHINERY
ENGINEERING CORPORATION

ОГРАНАК
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 9г
тел. 064/8333-023

Инжењер - одговорни пројектант
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани грађе-
вински инжењер општег или хидро смера, радно искуство 
5 година, а најмање 3 године након издавања лиценци на 
пословима за које су издате лиценце, поседовање лицен-
це 310, 313 и 314 и референце за рад из области за које 
су издате лиценце, знање рада на рачунару (MS Office, 
AutoCAD 3D, SOLIDWORKS, MS Project/Primavera, Интер-
нет), возачка дозвола Б категорије, активно знање енглес-
ког језика. Уз пријаву доставити: биографију, фотокопију 
диплома, лиценци и референци.

Инжењер - одговорни пројектант
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани машин-
ски инжењер, радно искуство 5 година, а најмање 3 године 
након издавања лиценци на пословима за које су издате 
лиценце, поседовање лиценце 330 и 332 и референце за 
рад из области за које су издате лиценце, знање рада на 
рачунару (MS Office, AutoCAD 3D, SOLIDWORKS, MS Project/
Primavera, Интернет), возачка дозвола Б категорије, актив-
но знање енглеског језика. Уз пријаву доставити: биогра-
фију, фотокопију диплома, лиценци и референци.

Инжењер - одговорни пројектант
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
инжењер технологије, радно искуство 5 година, а најмање 
3 године након издавања лиценци на пословима за које су 
издате лиценце, поседовање лиценце 371 и референце за 
рад из области за које је издата лиценца, знање рада на 
рачунару (MS Office, AutoCAD 3D, SOLIDWORKS, MS Project/
Primavera, Интернет), возачка дозвола Б категорије, активно 
знање енглеског језика. Уз пријаву доставити: биографију, 
фотокопију диплома, лиценци и референци.

Сарадник за обраду документације - 
административни радник

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, радно иску-
ство 3 године, знање рада на рачунару (MS Office, AutoCAD 
3D, SOLIDWORKS, MS Project/Primavera, Интернет), возач-
ка дозвола Б категорије, активно знање енглеског језика 
и пожељно знање кинеског језика. Уз пријаву доставити: 
биографију и фотокопију диплома.

ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца. Пријаве слати не e-mail: 
milkaokicic@yahoo.com.

„NECTAR“ DOO 
Бачка Паланка, Новосадски пут 9

тел. 064/8684-282
e-mail: jovana.mamlic@nectar.rs

Дипломирани правник
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије, основна информа-
тичка обука, енглески језик - почетни ниво, радно иску-
ство није битно. Рад у сменама, обезбеђен превоз. Рок за 
пријаву 31.01.2019. Јављање на горенаведени телефон и 
мејл.

„АГРОУНИЈА“ ДОО ИНЂИЈА
22320 Инђија, Војводе Путника бб

тел. 064/827-1413

Виљушкариста
на одређено време на 3 месеца

УСЛОВИ: лице са завршеним трећим степеном образо-
вања пожељно је да поседује сертификат за управљање 
виљушкаром. Радно искуство је пожељно. Кандидати могу 
да се јаве на телефон: 064/827-1413 и на имејл: tatjana.
santa@mkagriculture.rs. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

„ЛУКС ЕЛЕКТРО“ ДОО
Уб, 28. фебруара 2

Oдговорни извођач радова
на одређено време, за рад у Београду

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер, VII/1 сте-
пен; радно искуство: небитно; посeдовање возачке дозво-
ле Б категорије; поседовање лиценце 310 и 410. Трајање 
конкурса: до попуне. Начин конкурисања - путем телефо-
на 014/410-677, лице за контакт Јелена Матић, као и путем 
имејл-адресе: lukselektroub@yahoo.com.

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО ЗА
ПРЕРАДУ ПЛАСТИЧНИХ МАСА
„ЗЛАТАР ПЛАСТ“ НОВА ВАРОШ

Нова Варош, Бистрица бб

Електричар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, смер електро, рад-
но сикуство у струци минимум 2 године, пожељно искуство 
у раду са машинама за производњу пластике.

Машинбравар
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III степен стручне спреме, смер машински, 
радно искуство у струци минимум 2 године, пожељно иску-
ство у раду са машинама за производњу пластике.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата који испуњавају 
услове и достављене радне биографије је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу се јавити у Правну службу 
у седишту Друштва, ради обављања разговора или прија-
ве слати поштом.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Србобранска 2

тел. 069/3184-937

Електромонтер - електроинсталатер
заснивање радног односа у Републици 
Србији, а касније упућивање на рад у 

СР Немачку
100 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинста-
лација, електроенергетске и мернорегулационе опреме.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електроструке (6 
месеци искуства у струци); III, IV степен стручне спреме 
без обзира на занимање (12 месеци искуства на наведе-
ним пословима); возачка дозвола Б категорије. Теренски 
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рад, обезбеђен смештај и превоз. На основу Закона о раду 
Републике Србије и Закона о упућивању запослених на 
привремени рад у иностранство, послодавац обезбеђује 
све елементе које садржи уговор о раду: здравствени пре-
глед, визу, радну дозволу и социјално осигурање, поред 
тога обезбеђује смештај и први одлазак у СР Немачку. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на телефон послодавца. Лице за контакт: Енес Џанковић.

ВОЈНОГРАЂЕВИНСКА УСТАНОВА 
„БЕОГРАД“

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

Рад на објектима и градилиштима на територији 
Републике Србије, рад ван радног односа – при-

времени и повремени послови у трајању од 4 
месеца

1) Електромонтер
5 извршилаца

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

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар
10 извршилаца

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

4) Керамичар
10 извршилаца

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

5) Електрозаваривач
10 извршилаца

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

6) Зидар
10 извршилаца

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

7) Лимар
5 извршилаца

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

8) Армирач
5 извршилаца

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

ОСТАЛО: теренски рад, радна места са повећаним ризи-
ком; обезбеђен смештај, исхрана и превоз. Напомена: 
услов за рад је позитивна процена безбедносних услова за 
рад кандидата, коју врше надлежни органи спровођењем 
поступка безбедносне провере уз сагласност лица. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на горенаведене телефоне особи за контакт или путем 
имејл-адресе доставе радну биографију. Лице за контакт: 
Тијана Апостоловић.

„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 искуство у 
раду са електроинсталацијама - минимум 12 месеци.

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

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

Дипл. грађевински инжењер
место рада: Београд, Нови 

Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта)
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта и грађевинских књига.

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер 
грађевине; потребно искуство у вођењу градилишта 
и грађевинских књига; познавање рада на рачунару - 
Excel, Word; возачка дозвола Б категорије; поседовање 
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 молерско-фарбарским 
радовима.

Малтерџија
место рада: Београд, Нови 

Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта), на одређено време 3 

месеца
10 извршилаца

Опис посла: уградња машинског малтера.

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

Помоћни радник на градилишту
место рада: Београд, Нови 

Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта), на одређено време 3 

месеца
10 извршилаца

Опис посла: послови помоћног радника на градилишту.

УСЛОВИ: образовање: небитно; радно искуство: небитно.

Зидар - тесар
место рада: Београд, Нови 

Сад, Сомбор, Оџаци, Суботица 
(градилишта), на одређено време 3 

месеца
10 извршилаца

Опис посла: зидарско-тесарски послови. 

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

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

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 060/666-8219

Зидар
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Армирач
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Зидар
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Помоћни грађевински радник
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Помоћни грађевински радник
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквалификован 
радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

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

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

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

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, 

место рада: Ћуприја и места рада 
послодавца

2 извршиоца

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

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

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

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом овлашће-
ног интерног ревизора; 60 месеци радног искуства у прив-
реди; лиценца овлашћеног интерног ревизора. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на горена-
ведени телефон, лице за контакт: Александар Галић.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Манипулант на мешалици за 
компоненте по рецептури

место рада: Кањижа и Чока, пробни 
рад од 1 месеца

4 извршиоца

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока, пробни 

рад од 1 месеца
12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV степен стру-
чне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај орга-
низован за запослене удаљене преко 50 км). Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу послодавцу да доста-
ве радне биографије путем имејл-адресе. Лице за контакт: 
Владимир Митић.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца
Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

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

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

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

КВ столар
Место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 
Ниш, Београд, Нови Сад (радионице) 

- у зависности од места боравишта 
кандидата

3 извршиоца
Опис посла: радионичка израда дрвених елемената.

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

КВ тесар
место рада: Нови Бечеј, Крагујевац, 

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

кандидата
3 извршиоца

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

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

Ливац калупар
место рада: Нови Бечеј

3 извршиоца
Опис посла: израда одливака у песку.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно је иску-
ство 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.

„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 извршења 
дневних, недељних и месечних планова производње; 
обезбеђивање, расподела и надгледање рада у смени; 
подршка у процесу планирања и контроле производње; 
одржавање дисциплине радника.

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

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних актив-
ности у производњи; припрема заваривачке документа-
ције за производњу; планирање активности заваривања и 
контрола заваривања; провера важности атеста и атести-
рање заваривача; спровођење сертификације поступака 
заваривања и радних проба.

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер; 
радно искуство минимум 3 године; познавање стручних 
норми; знање енглеског језика - виши ниво, рад на рачуна-
ру - MS Office, AutoCAD, Inventor - виши ниво, норме зава-
ривања DIN EN 15085-2, EN ISO 3834-2, положен IWE/EWE 
сертификат, положен стручни испит. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: 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 машин-
ске обраде; прављење програма за машину за ласерско 
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар 
(за компјутерско конструисање); радно искуство: минимум 
2 године; познавање енглеског језика (писање, читање, 
комуникација); пожељно знање немачког језика. Обез-
беђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. Пријаве сла-
ти имејлом или се јавити 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, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. За извршиоце који не 
поседују потребна знања послодавац ће организовати 
бесплатну обуку. Заинтересовани кандидати 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 стручне спре-
ме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију 
могу конкурисати и кандидати са II и III степеном струч-
не спреме, са завршеном обуком за резаче, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседују наведе-
на знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Заинтересовани кандидати могу да се обрате послодавцу 
на наведени број телефона, мејлом или лично (понети 
радну биографију). Трајање конкурса: до попуне.

Индустрија и грађевинарство

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

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

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

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

„ТЕСЛА СИСТЕМИ“ ДОО
Нови Београд, Милентија Поповића 32а

Инжењер електротехнике и 
рачунарства

Електропројектант
УСЛОВИ: VI/1, VII/1 степен (могу и други образовни про-
фили уколико имају тражено радно искуство); потребно 
је 3 године радног искуства; посeдовање возачке дозволе 
Б категорије; познавање програма AUTOCAD; познавање 
енглеског језика - почетни ниво.

Пословођа/техничар слабе и јаке 
струје

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV, V степен (могу и други образовни профи-
ли уколико имају тражено радно искуство); потребно је 
3 године радног искуства; посeдовање возачке дозволе 
Б категорије; основна информатичка обука; познавање 
енглеског језика - почетни ниво.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: 31.01.2019. Начин конкури-
сања: путем мејл адресе: z.vukadinovic@tesla.rs.

„КОМАК М“ ДОО
Алексинац, Т.Ђорђевића бб

Машински техничар - радник на 
аутоматском стругу

2 извршиоца
УСЛОВИ: IV степен стручности, машинска струка. Пред-
ност имају кандидати са искуством. Кандидати морају има-
ти знања за рад на рачунару, у програму Solid Works, про-
грамирање ЦНЦ машина, познавање технологије обраде, 
а пожељно и знање енглеског језика. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана. Документацију доставити поштом на 
адресу: Комак-М д.о.о., Т. Ђорђевића бб, Алексинац или 
мејлом на: info@komak-m.com. Предвиђен пробни рад до 
6 месеци и провера рада у Solid Works-у. Уз CV приложити: 
диплому о степену стручне спреме, евентуалну потврду о 
радном искуству, сертификате о знању енглеског језика и 
рада на рачунару.

Машински инжењер - пројектант 
производње
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручности, машинска струка, произ-
водни смер. Предност имају кандидати са искуством. Кан-
дидати морају имати знања за рад на рачунару, у програ-
му Solid Works, програмирање ЦНЦ машина, познавање 
технологије обраде, а пожељно и знање енглеског језика. 
Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Документацију доставити поштом на адресу Комак-М 
д.о.о., Т. Ђорђевића бб, Алексинац или мејлом на: info@
komak-m.com. Предвиђен пробни рад до 6 месеци и прове-
ра рада у Solid Works-у. Уз CV приложити: диплому о степе-
ну стручне спреме, евентуалну потврду о радном искуству, 
сертификате о знању енглеског језика и рада на рачунару.

                   Саобраћај и везе

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-884

e-mail: hr@beg.aero

Транспортни радник
привремени и повремени послови

50 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; без обзира на 
занимање; радно искуство: небитно. Трајање конкур-
са: до попуне. Кандидати могу контактирати послодав-
ца путем телефона или доставити радне биографије на 
имејл-адресу послодавца. Лице за контакт: Богдан Три-
фуновић.

АЕРОДРОМ „НИКОЛА ТЕСЛА“
БЕОГРАД, АД

Сурчин, Београд 59
тел. 011/2907-012

e-mail: hr@beg.aero

Помоћни радник на чишћењу 
терминала

привремени и повремени послови
30 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање и радно искуство. Заинтересовани кан-
дидати могу контактирати послодавца путем телефона 
или доставити радне биографије на мејл-адресу. Осо-
ба за контакт: Aлександра Ђукић. Трајање конкурса: 
до попуне.

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

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

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, Сремска 
Митровица, Рума, Инђија, Стара 

Пазова, на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно искуство 
12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у сменама, 
ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана, дужина радног времена 45 сати 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.

ГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

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

                           Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈЕЛИЦА МИЛОВАНОВИЋ“

11450 Сопот, Кнеза Милоша 12
тел. 011/8251-111

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора 
школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 88/2017 и 
27/2018 – др.закон, даље: Закон): 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне школе стечено: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; (2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018). Кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Кандидат који је у току сту-
дија положио испит из педагогије или психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; 2) да има психичку, 
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САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос
Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.
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физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, који у штампаној форми доставља 
школи. Уз попуњени пријавни формулар доставити: ове-
рен препис дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању, са исправом коју издаје високошколска установа, а 
којом кандидат доказује да је стекао образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу; доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из тачке 3 услова конкурса; 
оригинал/оверени препис уверења о држављанству; ори-
гинал/оверени препис извода из матичне књиге рођених; 
биографију. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) под-
носи само изабрани кандидат, пре закључивања уговора о 
раду. Доказ о знању српског језика, на коме се остварује 
образовно-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Пријава на конкурс мора садржати актуелни број теле-
фона и тачну адресу пребивалишта кандидата. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује директор шко-
ле 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 процену спо-
собности за рад са ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 8 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обављеног раз-
говора са кандидатима. Пријаве са документима којима се 
доказује испуњеност услова конкурса доставити на адре-
су: Основна школа „Јелица Миловановић“, Кнеза Милоша 
12, 11450 Сопот, у затвореној коверти, са назнаком „За 
конкурс”, путем поште или лично у канцеларију секретара 
школе, од 08.00 до 14.00 часова, радним данима. Рок за 
подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 011/8251-111.

ОШ „МЛАДОСТ“
11070 Нови Београд, Гандијева 99

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

на одређено време до повратка 
радника са функције директора школе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање, стручна спрема сход-
но чл. 139, 140, 144 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и одредбама Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника за рад 
у основној школи; држављанство Републике Србије; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад са децом 
и ученицима; да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја. Уз попуњен 
пријавни формулар доставити оверене фотокопије траже-
не документације о испуњености услова конкурса, осим 

доказа о психичкој, физичкој и здравственој способности, 
који се доставља пре закључења уговора о раду. Решење 
о избору кандидата ће бити оглашено на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја када постане коначно.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ”

11000 Београд, Крунска 8
тел. 011/3236-504

e-mail: muzicka@josifmarinkovic.edu.rs

Стручни сарадник - педагог
са 50% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: мастер педагог или дипломирани педагог.

Наставник клавира
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: мастер музички уметник - професионални статус 
клавириста или дипломирани музичар - пијаниста.

Наставник солфеђа
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: мастер музичке теорије - професионални статус - 
професор солфеђа, дипломирани музички педагог, дипло-
мирани професор солфеђа и музичке културе, дипломи-
рани музичар.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из члана 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13,75/14), кандидат треба да испуњава и 
услове из чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 
и 27/2018), Правилника о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним и уметничким школама у подручју рада Култу-
ра, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017), Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
18/13). У смислу члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017), 
у радни однос у установи може да буде примљено лице 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Услови који се одно-
се на одговарајуће образовање, на неосуђиваност и знање 
српског језика, наведени у ставу 3 ове одлуке у тачкама 1), 
3), 4) и 5), саставни су део пријаве на конкурс и доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада, а доказ који се односи на психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, наведен 
у ставу 3 ове одлуке у тачки 2), прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Одговарајуће образовање има лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање предвиђе-
но чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018). У 
смислу члана 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018), 
обавезно образовање лица из члана 140 Закона је и обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколоској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: доказ о одговарајућој стручној 
спреми (оригинал или оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом образовању); уверење о држављанству - ори-
гинал или оверену фотокопију (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију (не старије од 6 месеци); уверење о неосуђи-
ваности за кривична дела наведена у члану 139 („Сл. глас-
ник РС”, број 88/2017), односно доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања (уверење 
основног и вишег суда прибављено према месту преби-
валишта), оригинал или оверена фотокопија (не старија 
од 6 месеци); доказ о поседовању образовања из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стеченом 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова - издато од одговарајуће вискокошколске установе 
(наставник и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, па је потребно доставити уверење или други 
одговарајући документ о положеном испиту из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно положеном испиту за лиценцу). Закон 
по члану 142 став 2 дозвољава да је наставник обавезан 
да овај доказ - образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина - стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу; 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; доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се предају лично или 
на наведену адресу школе. За кандидате који уђу у ужи 
избор обавезна је претходна провера психофизичких спо-
собности, коју врши Национална служба за запошљавање. 
Изабрани кандидат је дужан да до дана заснивања рад-
ног односа достави уверење о здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Ближе информације могу се 
добити на број телефона: 011/3236-504.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
11010 Вождовац, Београд, Војводе Степе 283

тел/факс: 011/2471-099
e-mail: office@viser.edu.rs

www.viser.edu.rs

Расписује конкурс за избор у:

Сарадничко звање асистент 
за област Електротехничко и 

рачунарско инжењерство, ужа 
стручна област Електроенергетика

на одређено време од три године
Основни послови и задужења радног места асистента 
су да: у складу са наставним плановима и програмима 
акредитованих студијских програма струковних студија, 
плановима и структуром кратких програма студија и про-
грамима стручног усавршавања и целоживотног учења, 
припрема и изводи вежбе и друге облике наставе за које је 
задужен, под стручним надзором предметног наставника; 
обавља консултације са студентима и континуирано прати 
и вреднује њихов рад кроз наставу; учествује и помаже 
предметном наставнику у припреми наставног процеса, 
организацији и спровођењу утврђених облика провере 
знања (колоквијума, испита и слично); води евиденцију о 
присуству и активностима студената на часовима вежби и 
других облика наставе за које је задужен, прати рад сту-
дената; стручно се усавршава и похађа докторске студије; 
учествује у припреми и унапређивању наставних метода и 
материјала за студенте; учествује у реализацији истражи-
вачко-развојних пројеката; врши надзор над радом радно 
ангажованих сарадника (демонстратора), ангажованих на 
предмету који му је поверен; подноси руководиоцу одго-
варајућег СП месечни извештај о раду, до 5. у наредном 
месецу за претходни месец; подноси извештај Настав-
но-стручном већу о свом трогодишњем раду; учествује у 
раду Наставно-стручног већа и других стручних тела које 
ВИШЕР формира; обавља, по потреби, друге послове из 
делокруга радног места.

Наука и образовање
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УСЛОВИ: Подаци о минималним (општим) условима за 
избор у сарадничко звање (запослење на радном месту) 
асистента и подаци о потребној стручној оспособљености, 
знањима и вештинама, односно компетенцијама које ће се 
оцењивати у изборном поступку: а) Минимални (општи) 
услови за избор у звање асистента: кандидат не сме бити 
правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању; кандидат 
мора имати завршене студије другог степена у области за 
коју се бира, на акредитованој високошколској установи 
и акредитованом студијском програму у Републици Србији 
или еквивалентан научни, односно стручни назив из нау-
чне, односно стручне области за коју се бира у звање, 
стечен у иностранству и признат у складу са Законом о 
високом образовању; кандидат је сваки од претходних 
нивоа студија завршио са просечном оценом најмање 8; 
кандидат мора имати статус студента на студијама трећег 
степена - докторским студијама из научне области за коју 
се бира; кандидат мора поседовати склоности и способ-
ност за наставни рад; ако је кандидат лице које је раније 
обављало наставни рад, кандидат мора имати позитивну 
оцену укупног досадашњег наставног, односно педагош-
ког рада; ако постоје елементи за оцењивање (ако је кан-
дидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), позитив-
на оцена доприноса развоју наставе и других делатности 
ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењивање, позитивна 
оцена доприноса у обезбеђивању стручног подмлатка. 
б) Подаци о потребној стручној оспособљености, знањи-
ма и вештинама, односно потребним компетенцијама: 
поред напред набројаних минималних услова, кандидат 
за избор у сарадничко звање асистент за област Електро-
техничко и рачунарско инжењерство, ужа стручна област 
Електроенергетика обавезно мора поседовати и следећа 
стручна знања, односно следеће компетенције: поседо-
вање знања, вештина и компетенција за рад са софтвер-
скима алатима AutoCAD, ATP-EMTP, EPLAN, System Advisor 
Model (SAM), Matlab и MS Office; познавање и разумевање 
области енергетике: положен стручни испит из области 
заштите од пожара. Предност имају кандидати који имају 
искуство у раду са студентима у високом образовању. Про-
цена испуњености минималних (општих) и посебних усло-
ва (поседовања потребне стручне оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција) за избор у сарадничкo 
звањe из овог конкурса, вршиће се на основу доказа које 
кандидати прилажу уз пријаву на конкурс, као и на основу 
евентуалног усменог интервјуа.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс (у погледу било ког сарад-
ничког звања) се могу поднети најкасније у року од седам 
дана, рачунајући од дана објављивања овог конкурса у 
публикацији Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс се могу предати лично, искључиво 
радним данима (понедељак - петак), од 10 до 16 часова, 
или послати путем поште, на адресу: Висока школа елек-
тротехнике и рачунарства струковних студија, Војводе 
Степе 283, Београд - Вождовац. Пријаве послате поштом 
морају стићи у ВИШЕР до истека наведеног рока за кон-
курисање, иначе ће се сматрати неблаговременим и биће 
одбачене. Такође, неразумљиве или непотпуне пријаве на 
овај конкурс, као и пријаве на овај конкурс уз које нису 
приложени сви потребни докази, биће одбачене. Особа 
задужена за давање обавештења о конкурсу: Горан Пан-
тић, телефон: 011/3950-034, канцеларија 002, Војводе Сте-
пе 283, Вождовац, Београд, радним данима (понедељак - 
петак), од 11 до 16 часова. Пријава на овај конкурс мора 
обавезно да садржи податке о сарадничком звању (однос-
но радном месту) на које кандидат конкурише и податке о 
кандидату (име и презиме, адреса пребивалишта односно 
боравишта, контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву се обавез-
но достављају и следећи докази: уверење надлежног орга-
на (МУП) о неосуђиваности за напред наведена кривична 
дела (из члана 72 став 4 Закона о високом образовању), не 
старије од месец дана. Уколико кандидату уверење о нео-
суђиваности не буде издато до затварања овог конкурса, 
кандидати приликом пријаве на конкус достављају потвр-
ду да су поднели захтев за издавање тог уверења, док 
уверење о неосуђиваности морају доставити најкасније до 
дана заснивања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потребног, однос-
но одговарајућег високог образовања, који је прописан као 
услов за избор у сарадничко звање за које се конкурише 
(за звање асистента се подносе фотокопије диплома и са 
студија првог и са студија другог степена); уверење висо-
кошколске установе о томе да кандидат има статус студен-
та који је прописан као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише (за звање асистента статус студента 
на докторским студијама); извод из матичне књиге рође-
них (или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и одго-
варајуће доказе који потврђују наводе из биографије; ако 
је кандидат лице које је раније обављало наставни рад, 
одговарајући доказ да кандидат поседује позитивну оцену 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког рада 

(потврда образовне установе на којој је кандидат обављао 
досадашњи наставни, односно педагошки рад, резултати 
студентских анкета и слично); одговарајуће доказе о посе-
довању посебних стручних знања, односно компетенција, 
које су прописане као услов за избор у сарадничко звање 
за које се конкурише, ако такви докази постоје (сертифи-
кати и слично). Подаци о месту и дану када се очекује да 
ће започети провера оспособљености, знања и вештина, 
односно компетенција кандидата у изборном поступку, ако 
се таква провера буде спроводила: ако се таква провера 
буде спроводила, провера оспособљености, поседовања 
тражених знања и вештина, односно компетенција кан-
дидата ће се спровести путем усменог интервјуа, који ће 
се одржати 31. јануара 2019. године или касније, у прос-
торијама ВИШЕР-а. Кандидат који поднесе благовремену, 
уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, на 
основу доказа приложених уз пријаву на овај конкурс, 
утврди да испуњава услове за избор у звање у погледу 
кога конкурише, накнадно ће бити обавештен о тачном 
времену одржавања интервјуа.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
11564 Степојевац, 7. oктобра 219

Наставник разредне наставе
на одређено време до окончања 

мандата директора школе
УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена стручне спреме 
према Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене чланом 140 и чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања: 1) 
поседовање одговарајућег образовања; 2) поседовање пси-
хичке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; 3) извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима; 4) поседовање држављанства 
Републике Србије; 5) знање српског језика и језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад; 6) неосуђиваност прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
као и непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и потребну документацију зајед-
но са одштампаним формуларом достављају школи. Уз 
пријавни формулар, кандидати достављају следећу доку-
ментацију: уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; потврду или уверење високошкол-
ске установе о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стеченог на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или доказ о положеним испитима из педа-
гогије и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања - уверење из казнене еви-
денције МУП-а, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверену фотокопију). Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима, прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве доставити лично или путем пре-
поручене поште на адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на телефон: 
011/8141-502.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 305

Самостални стручно-технички 
сарадник за међународну сарадњу

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степена 
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; знање 
рада на рачунару; знање страног језика; три године рад-
ног искуства.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографским подацима кандидати 
треба да приложе: фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи, фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије - оригинале на увид. Рок за пријављивање канди-
дата на конкурс је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
бити разматране. 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, Војводе Степе 305.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку област 

Архитектонско пројектовање
на Департману за архитектуру

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Законом 
о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17-одлука УС и 113/17), чланом 74 Законa о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Београду („Глас-
ник УБ“, бр. 201/18), Правилником о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду („Гласник УБ“, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 и 
203/18), Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник УБ“, бр. 200/17), Статутом Универзи-
тета у Београду - Архитектонског факултета („Сл. билтен 
АФ“, бр. 119/18) и Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Београду 
- Архитектонском факултету („Сл. билтен АФ“, бр. 115/17). 
Пријаве кандидата са прилозима: биографија, библиогра-
фија (списак радова), оверене копије диплома, оверена 
копија уверења о држављанству, подносе се на адресу: 
Универзитет у Београду - Архитектонски факултет, Буле-
вар краља Александра 73/II, канц. 204, са назнаком: „За 
конкурс“. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

тел. 011/8403-454
e-mail: osboljevci@yahoo.com

Наставник музичке културе
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 

породиљског одсуства, са 85% радног 
времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег зани-
мања. Поред општих услова за заснивање радног односа 
прописаних Законом о раду, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове прописане чл. 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2018, 27/2018 - др. закон), и то: поседо-
вање одговарајућег високог образовања: високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1. студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2. студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисициплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 

Наука и образовање
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комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука (кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); високо 
образовање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; поседовање обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику); 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018), за наведено радно место. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар за конкурс, који се преу-
зима са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати треба да доставе 
следећа документа којим доказују да испуњавају услове 
конкурса: диплому о стеченом стручном образовању или 
уверење о дипломирању (оверена фотокопија), краћу био-
графију, уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рена копија), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија), потврду високошколске установе да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској уста-
нови у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу и - доказ издат од 
одговарајуће високошколске установе о знању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику), 
доказ о испуњености услова који се тичу неосуђиваности. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима се подноси пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве се достављају на адресу школе у року 
од 8 дана од дана објављивања. Достављена документа се 
неће враћати. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
11400 Младеновац, Космајска 47

тел./факс: 011/8231-361
e-mail: osvetisava15@gmail.com

Професор технике и технологије
на одређено време до повратка 

запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да има високу стручну спрему, 
VII/1 степен одговарајуће групе; да испуњава посебне 
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 - и др. Закони ) и уз пријаву на конкурс са кратком 
биографијом поднесе доказ о: одговарајућој врсти и степе-
ну стручне спреме (оверену фотокопију дипломе) и обра-
зовању из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом 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; доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима; потврду да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 

правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених; доказ о познавању српског језика и језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази о 
испуњености услова члан 139 ЗОСОВ став 1 тач. 1, 3, 4, 5, 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене пријаве и пријаве без доказа о испуња-
вању свих услова конкурса неће се разматрати. Пријаве 
слати на адресу: ОШ „Свети Сава“, Младеновац, Космајска 
47 или донети лично у просторије школе, радним даном 
од 8.00 до 12.00 часова. Контакт телефон 011/8231-361.

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11080 Земун, Цара Душана 262

тел. 011/2615-224

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, са 50% радног 
времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 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 прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, које је стекао: а) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка; б) на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, дипломирани фило-
лог српског језика и књижевности. Кандидат треба и да: 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
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 родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс треба да доста-
ве: попуњен пријавни форуулар који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја (www. mpn. gov. rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; оригинал уверење о неосуђиваности, у 
складу са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања, које према подацима из 
казнене евиденције издаје полицијска управа - уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса; ориги-
нал уверење о држављанству Републике Србије и извод 
из матичне књиге рођених, који нису старији од 6 месеци. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Напомена: све фотоко-
пије које се подносе уз пријаву на конкурс морају бити 
оверене од стране јавног бележника - нотара. Рок за под-
ношење пријаве са важећим, односно уредно овереним 
фотокопијама потребних докумената је 10 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са документацијом 
доставити лично или путем поште на горенаведену адре-
су, са назнаком: „За конкурс“. За све додатне информације 
можете се обратити секретаријату школе, на телефон: 
011/2615-224.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ
11000 Београд, Здравка Челара 16

тел. 011/2080-512

Наставник у звање професор 
струковних студија за област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство, ужа област 

Електротехничко и рачунарско 
инжењерство

са 10% радног времена
УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама трећег 
степена - доктор наука у научној области за коју се бира; 
oбјављени научни, односно стручни радови у научним 
часописима и зборницима, са рецензијом; да показује сми-
сао и способност за наставни рад и има педагошко иску-
ство.

Предавач за област Електротехничко 
и рачунарско инжењерство, ужа 

област Телекомуникације
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: стечен академски назив магистар у научној, 
односно стручној области за коју се бира; oбјављени струч-
ни радови у последњих пет година, да показује смисао и 
способност за наставни рад и да има педагошко искуство.

Наставник страног језика - енглески, 
за област Филолошке науке, ужа 

област Енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: високо образовање првог степена академ-
ских студија; oбјављени стручни радови у одговарајућој 
области и да показује смисао и способност за наставни 
рад. 

Сарадник у настави за област 
Електротехничко и рачунарско 

инжењерство, ужа област Интернет 
технологије

на одређено време од годину дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечен статус студента мастер академских сту-
дија или специјалистичких академских студија, студије 
првог степена студија завршене са просечном оценом нај-
мање 8; изузетно, стечен статус студента мастер струков-
них студија или специјалистичких струковних студија, сту-
дије првог степена студија завршене са просечном оценом 
најмање 8. 

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати који се 
пријављују на конкурс треба да испуњавају услове пред-
виђене одредбама Закона о високом образовању и Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних 
места школе. Кандидати подносе: пријаву на конкурс, 
биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, фотокопију дипломе о стеченом високом 
образовању, стручне радове. Пријаве са прилозима под-
носе се у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу: Висока школа струковних студија за инфор-
мационе и комуникационе технологије, Београд, Здравка 
Челара 16 или у Kадровској служби школе. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ВИСОКА ГРАЂЕВИНСКО-
ГЕОДЕТСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
11000 Београд Звездара, Хајдук Станка 2

Професор струковних студија за ужу 
научну област Aрхитектура

УСЛОВИ: научни назив доктора техничких наука из области 
Архитектуре и способност за наставни рад

Виши предавач за ужу научну област 
Геодезија и геоинформације

на одређено време од пет година
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, треба да 
испуњавају и услове предвиђене чланом 74 Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон и 73/18).

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити биографију, списак радо-
ва и оверене преписе диплома на горенаведену адресу.

VI БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА 
Београд, Милана Ракића 33 

тел. 011/2412-682

Чистачица
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: рад у сменама, прва смена од 06.00, а друга 
од 13.00 чаосва. Кандидати треба да се јаве на теле-
фон: 011/2412-682, контакт особе: Милена Младеновић 
и Зорана.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Сарадник у звањe уметничког 
сарадника за ужу уметничку област 

Текстил
на период од четири године

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Минималним условима за избор у звања настав-
ника на универзитету које је донео Национални савет за 
високо образовање и општим актима Универзитета умет-
ности у Београду и Факултета примењених уметности у 
Београду. Учесници конкурса подносе: пријаву на кон-
курс у три примерка, радну биографију на прописаном 
обрасцу 2 у три примерка, електронску форму обрасца 2 
на једном CD-у, пет до десет оригиналних радова и проје-
ката, достављених у електронској форми на 4 CD-а, пот-
писани списак радова датих у електронској форми, доку-
ментација у вези радова (каталози и друга документа 
који су пратећа документација стручне и уметничке био-
графије кандидата), потписани списак приложене доку-
ментације (каталози и друга документа који су пратећа 
документација стручне и уметничке биографије канди-
дата), у пет примерака, оверену фотокопију или оверен 
препис дипломе у једном примерку, уверење надлеж-
ног органа да правоснажном пресудом није осуђен за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи (члан 62 став 4 Закона о високом образо-
вању). Кандидат пријављен на конкурс који има иску-
ство у педагошком раду са студентима доставља доказ 
о педагошком раду и оцену педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног изборног периода (ако 
га је било). Образац 2 и Минимални услови за избор у 
звање наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу 
друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-технолош-
ких наука на Факултету примењених уметности у Београ-
ду (бр. 03-28/2 од 15.3.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.9.2016., 
бр. 03-28/2-3 од 29.12.2016. и 03-28/7 од 16.11.2017.) 
налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Документација се подноси Правној служ-
би Факултета примењених уметности у Београду, Краља 

Петра 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова. 
За додатне информације тел. 060/520-7721. Приложену 
документацију кандидати су у обавези да преузму у року 
од пет радних дана од дана пријема обавештења о окон-
чању конкурса. Након тог рока Факултет нема обавезу 
чувања документације.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Доцент за ужу научну област 
Русистика, предмет Руски језик
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет Грчки 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Београду, Правилником о минималним усло-
вима за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Статутом Филолошког факултета Универзите-
та у Београду. Кандидати подносе и потписану Изјаву о 
изворности Образац 5 (преузети са сајта Универзитета у 
Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-propisi.php).

Асистент за ужу научну 
област Српски језик, предмет 

Дијалектологија српског језика
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Палеославистика, предмет 

Старословенски језик
на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Туркологија, предмет Турски језик

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 и који показује смисао за наставни рад или 
магистар наука из научне области за коју се бира коме је 
прихваћена тема докторске дисертације. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању и Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

Виши лектор за ужу научну 
област Италијанистика, предмет 

Италијански језик
на одређено време од 3 године

Виши лектор за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет Савремени 

грчки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академ-
ске студије другог степена (300 ЕСПБ), филолошки или 
њему одговарајући факултет, општи успех на основним 
студијама најмање 8, објављени стручни, односно научни 
радови, радно искуство у настави. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању и Статутом Филолошког 
факултета Универзитета у Београду.

Лектор за ужу научну област 
Германистика, предмет Савремени 

немачки језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мастер академ-
ске студије другог степена (300 ЕСПБ, филолошки или 
њему одговарајући факултет, општи успех на основним 
студијама најмање 8, смисао за наставни рад. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању и Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе одговарајуће дисциплине 
стечене у земљи или решења о признавању страних висо-
кошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, спи-
сак радова и радове, извод из матичне књиге рођених и 
уверење о држављанству на адресу: Филолошки факултет 
у Београду, Студентски трг 3, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЕРКА ВИЋЕНТИЈЕВИЋ“

11500 Обреновац, Вука Караџића 92
тел. 011/872-1283

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове из 
чл. 139 и чл 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018): 
1. да има одговарајуће образовање, 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примања или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дугих добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију , и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Као и да је стекао 
одговарајуће високо образовање: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) на сту-
дијама другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) на 
студијама другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2. на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису кој је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог чл. 140. 
мора да има завршене студије првог стечена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. Дуж-
ност директора предшколске установе може да обавља 
лице које има: образовање из члана 140 став 1 и 2 овог 
закона за васпитача или стручног сарадника, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у предшколској установи на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Дужност директора предшколске установе може 
да обавља лице које има: одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима васпи-
тања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања. Кандидат треба да има положен испит за директо-
ра (лиценца за директора). Изабрани директор који нема 
положен испит за директора, дужан је да га положи у року 
до две године од дана ступања на дужности.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да дос-
тави: биографију са кратким прегледом кретања у служ-
би и прегледом програма рад установе, доказ да поседује 
одговрајуће образовање (оригинал или оверену фото-
копију дипломе), доказ о положеном испиту за лиценцу 
(оригинал или оверену фоткопију), доказ о знању српс-
ког језика (достављају само кандидати који одговарајуће 
образовање нису стекли на српском језику, у том случају 
кандидат доставља писани доказ да је положио српски 
језик по програму високошколске установе - оригинал 
или оверену фотокопију), потврду о радном стажу - нај-
мање осам година рад у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања, сходно члану 140 став 1 и 2 и најмање 10 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, сходно чла-
ну 140 став 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18); ориги-
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нал доказ да није осуђиван правноснажном пресудом 
за криивично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолтног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не ста-
рије 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 осно-
вама система образовања и васпитања - потврда/уве-
рење из надлежног суда (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од шест месеци), доказ да је држављанин 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокпија, не старије од шест 
месеци); доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља кан-
дидат пре закључења уговора о међусобним правима и 
обавезама (оригинал или оверена фотокопија); доказ о 
обуци и положеном испиту за директора установе (ори-
гинал или оверена фотокопија). Пријава која не садржи 
доказ о положеној обуци и испиту за директора неће се 
сматрати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у законском року. 
Кандидат који је претходно обављао дужност директо-
ра предшколске установе дужан је да достави доказ о 
резултату стручно-педгошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Кандидат који се пријављује 
на радно место диретора попуњава пријавни формулар/
образац на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља установи. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кадидату (име, презиме, адреса преби-
валишта, контакт телефон). Пријава са потребном доку-
ментацијом подноси се у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора предшколске установе“. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узи-
мати у разматрање. Документација се може доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу. Предшкол-
ска установа нема обавезу да пријављеном кандидату 
враћа документацију. Ближа обавештења могу се добити 
у правној служби Предшколске установе „Перка Вићен-
тијевић“, на број телефона: 011/8721-283. Особа за кон-
такт Наташа Шикић, секретар установе, тел. 063/577-426.

ВРТИЋ „БАШТИЦА“
11030 Београд, Капетана Поповића 17

тел. 064/889-8066
email: info@vrticbastica.rs

Васпитач
на одређено време

УСЛОВИ: најмање VI/1 степен стручне спреме, факултет 
за васпитаче.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА ЈОВАНОВИЋ 

РАДОСАВЉЕВИЋ“
19321 Подвршка, Маршала Тита 16

тел. 019/806-003
e-mail: ospodvrska@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за наставни-
ка, педагога или психолога за рад у врсти и подручју рада 
којој припада установа; дозвола за рад наставника, вас-
питача и стручног сарадника; завршена обука и положен 
испит за директора школе; најмање осам година рада у 
установи, на пословима образовања и васпитања, после 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат који испуњава напред 
наведене услове (чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања), за директора може бити 
изабрано и лице које поседује: одговарајуће образовање 
за наставника оне врсте школе којој припада школа (чл. 
140 став 3 Закона о основама система образовања и вас-

питања); дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обуку и положен испит за директора устано-
ве; најмање десет година рада у установи, на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања. Изабрани директор који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност. Директору који не положи 
испит за директора у року од две године од дана ступања 
на дужност престаје дужност директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: доказ о држављанству (уве-
рење о држављанству, односно извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
оверен препис /фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; доказ о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног понашања; 
потврду о радном искуству; доказ о резултатима струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора установе); оверен препис/фотоко-
пију лиценце за рад директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказ о стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Пријава са доказима о 
испуњавању услова предаје се у року непосредно школи 
или путем препоручене поштанске пошиљке, са назнаком 
„За конкурс за директора“. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи све прилоге који се захте-
вају у конкурсу. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора о 
међусобним правима и обавезама. Кандидат може дока-
зе о испуњености услова за избор доставити после истека 
рока за достављање пријава на конкурс, али само ако учи-
ни вероватним да те доказе није могао да благовремено 
прибави из оправданих разлога. Доказе о оправданости 
разлога за пропуштање рока кандидат конкурса је оба-
везан да достави заједно са накнадно поднетим доказима 
за избор. Накнадно достављање доказа за избор може се 
прихватити само ако их је школа примила пре него што је 
Комисија почела да разматра конкурсни материјал. Доку-
мента која се прилажу морају бити оригинална или у ове-
реној фотокопији. Документа се не враћају. Неблаговре-
мене или непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлука 
о избору биће донета у законском року, о чему школа оба-
вештава лица која су се пријавила на конкурс.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕЉКО ДУГОШЕВИЋ“

Ранилуг

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/17 и 27/18): да испуњава услове у погледу образовања 
прописане чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 88/2017 и 27/2018), и то: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Кандидат треба да има: 
дозволу за рад наставника, педагога или психолога, и то за 
рад у школи у подручју рада којој припада школа; психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-

кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да зна српски језик; најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; положен испит за директора.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и уз одштампани пријавни форму-
лар треба да приложи: оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију уверења 
о поседовању лиценце за рад; доказ о радном искуству у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал); доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, не старији од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (уверење/потврда из МУП-а изда-
то након расписивања конкурса - оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да против кандидата није покренута 
оптужница за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18) - потврда/уве-
рење из надлежног суда (оригинал или оверена фотоко-
пија, издата након расписивања конкурса); доказ о знању 
српског језика (достављају само кандидати који одгова-
рајуће образовање нису стекли на српском језику, у том 
случају кандидат доставља писани доказ да је положио 
српски језик по програму високошколске установе, ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора установе (оригинал или оверена 
фотокопија); пријава која не садржи доказ о положеној 
обуци и испиту за директора школе неће се сматрати 
непотпуном, већ ће изабрани кандидат бити у обавези да 
испит за директора положи у законском року; уколико је 
кандидат лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе дужно је да достави и резултат стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања установе; биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и предлогом програма рада директора. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Документацију доставити на 
адресу: ОШ „Вељко Дугошевић“, 8267 Ранилуг, са назна-
ком „Конкурс за директора“. Ближа обавештења могу се 
добити од секретара школе и путем телефона 0280/75-
046.

ЧАЧАК

АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ
32000 Чачак, Цара Душана 34

тел. 032/303-404

Наставник у звању редовни 
професор за ужу научну област 

Сточарство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор агрономских 
наука, доктор биотехничких наука, доктор пољопривред-
них наука. Остали услови за избор у звање наставника 
утврђени су чланом 74 ст. 10 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018, 73/2018), 
Правилником о начину и поступку заснивања радног одно-
са и стицању звања наставника Универзитета у Крагује-
вцу и Статутом Агрономског факултета у Чачку. Напомена: 
кандидат мора да испуњава општи предуслов у погледу 
неосуђиваности утврђен чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању и дужан је да уз пријаву на конкурс дос-
тави и одговарајући доказ надлежног органа (МУП-а) о 
неосуђиваности. Пријаве кандидата који не доставе наве-
дени доказ или не испуњавају овај услов неће се узети у 
разматрање.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи име и презиме канди-
дата, датум и место рођења, адресу становања и број теле-
фона, податке о образовању, податке о радном искуству 
и друго. Уз пријаву обавезно доставити прилоге: биогра-
фију, списак радова, оверену фотокопију дипломе о стече-
ној одговарајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, доказ надлежног орга-
на МУП-а о неосуђиваности и друго. Упутством за примену, 
начин достављања, попуњавања и утврђивања релевант-
них докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (www.kg.ac.rs- propisi-univerzitetski propisi-
dokumenti и акта у области образовања и наставе), утврђе-
на је обавеза кандидата, учесника конкурса, да релевантна 
документа, која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова, као и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилника о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу, доставља у електронском облику (на компакт 
диску CD-у), на начин утврђен овим упутством. Пријаве на 
конкурс поднети на горенаведену адресу. Рок за пријаве 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ЈАГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА - СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Васпитач школе
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 
и 27/18-др.закони), и то да: поседује одговарајуће обра-
зовање у складу са одредбама члана 139, 140, 141 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/18 - др. закони) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и 
13/2018); да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије, зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
става 1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Кандидати уз 
пријаву треба да доставе следећа документа: диплому о 
стеченом одговарајућем високом образовању у складу са 
одредбама члана 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018) - оригинал или 
оверену фотокопију; извод из матичне књиге рођених - 
оригинал или оверену копију; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или 
оверену копију; доказ да кандидат није осуђен правнос-
нажном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-
др.закони) и то, уверење суда да против кандидата није 
покренута истрага, односно да се не води кривични посту-
пак (не старије од 6 месец оригинал или оверену копију, 
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Лекарско уверење, као 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију тј. доказе о 

испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи (поштом или лично) на 
адресу: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом 
ученика Свилајнац, 35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 
64, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос васпита-
ча (не отварати)“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Докази о испуњавању усло-
ва предвиђених овим огласом, ако нису оригинални, него 
фотокопије или преписи, морају бити оверени у складу са 
Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа („Служ-
бени гласник РС”,  број: 93/2014 и 22/2015). Непотупуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир прили-
ком доношења одлуке о избору кандидата по овом кон-
курсу. Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, контакт телефон: 035/323-594.

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

СА ДОМОМ УЧЕНИКА - СВИЛАЈНАЦ
35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 64

Референт за јавне набавке
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у складу 
са чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. 
закони) и Уредбом о Каталогу радних места у јавним служ-
бама и другим организацијама у јавном сектору („Служ-
бени гласник РС”, бр. 81/17, 6/18 и 43/18), и то да: посе-
дује средње образовање, познавање рада на рачунару и 
положен стручан испит за службеника за јавне набавке, 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије, зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. 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. Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: диплому о стеченом средњем обра-
зовању - оригинал или оверену фотокопију, сертификат 
за службеника за јавне набавке - оригинал или оверену 
фотокопију, извод из матичне књиге рођених - оригинал 
или оверену копију, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену 
копију, доказ да кандидат није осуђен правноснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. зако-
ни) и то, уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага, односно да се не води кривични поступак 
(не старије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, 
уверење из казнене евиденције о неосуђиваности (не ста-
рије од 6 месеци) - оригинал или оверену копију, доказ о 
познавању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно - васпитни рад подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Лекарско уверење, као 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију тј. доказе о 
испуњености услова, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи (поштом или лично) на 
адресу: Пољопривредно-ветеринарска школа са домом 
ученика - Свилајнац, 35210 Свилајнац, Краља Петра Првог 
64, са назнаком „Конкурс за пријем у радни однос рефе-
рент за јавне набавке (не отварати)“. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. Докази о 
испуњавању услова предвиђених овим огласом, ако нису 
оригинални, него фотокопије или преписи, морају бити 
оверени у складу са Законом о оверавању потписа, руко-
писа и преписа („Службени галасник РС”,  број: 93/2014 
и 22/2015). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у обзир приликом доношења одлуке о избору кан-
дидата по овом конкурсу. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, контакт телефон: 
035/323-594.

КИКИНДА

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 
ВАСПИТАЧА У КИКИНДИ
23300 Кикинда, Светосавска 57

тел. 0230/439-250
e-mail: vsssovki@vaspitacka.sdu.rs

Секретар
УСЛОВИ: VII/1 степен стурчне спреме; правни факултет; 
завршене студије другог степена (мастер академске сту-
дије, односно, специјалистичке академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање пре 10. септембра 2005. године; рад 
на рачунару; најмање 3 године радног искуства на прав-
ним пословима. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: 
биографију; оверену фотокопију дипломе о завршеном 
правном факултету; доказ о познавању рада на рачунару; 
доказ о радном искуству; извод из матичне књиге рођених; 
доказ о држављанству, не старији од 6 месеци; лекарско 
уверење о здравственој способности (доставља изабрани 
кандидат); доказ у вези осуђиваности кандидата приба-
виће школа службеним путем. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом 
неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију 
доставити/слати на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс за секретара школе“.

Професор за област Педагошке 
и андрагошке науке, ужа област 

Методика наставе физичког и 
здравственог васпитања

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - докторат. Поред 
наведене стручне спреме кандидат треба да испуњава и 
услове предвиђене Законом о високом образовању и акти-
ма школе: држављанство Републике Србије; здравствена 
способност, да није правноснажном пресудом осуђен за 
кривично дело у складу са чл. 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању. Кандидати уз пријаву треба да поднесу: 
биографију и стручну биографију са подацима о доса-
дашњем раду; оверене фотокопије дипломе или уверења 
свих нивоа студија; препоруку која садржи преглед и миш-
љење о научном и стручном раду кандидата из установе у 
којој је кандидат изводио наставу у претходном периоду, 
оцену о резултатима научног, истраживачког рада, оцену 
о ангажовању у развоју наставе и развоју других делат-
ности високошколске установе, оцену о резултатима педа-
гошког рада, као и оцену резултата постигнутих у обез-
беђивању научно-наставног подмлатка; списак научних, 
стручних радова, као и саме радове које су у могућности 
да доставе или да на други начин докажу да су објављени; 
извод из матичне књиге рођених; доказ о држављанству, 
не старији од 6 месеци; лекарско уверење о здравственој 
способности (доставља изабрани кандидат); доказ у вези 
осуђиваности кандидата прибавиће школа службеним 
путем. Напомена: комплетну документацију доставити у 
штампаној верзији и на CD-у. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве и пријаве са неодговарајућом документацијом 
неће се узимати у разматрање. Конкурсну документацију 
слати на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Студијски програм за енглески језик
и књижевност

Виши лектор за научну област 
Филолошке науке, ужа научну 

област Англистичка лингвистика
на одређено време од 3 године
Студијски програм за руски језик 

и књижевност

Виши лектор за научну област 
Филолошке науке, ужа научна 

област Лингвистичка русистика
на одређено време од 3 године

Лектор за научну област Филолошке 
науке, ужа научна област 
Лингвистичка русистика

на одређено време од 3 године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидати за сараднике треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чланом 82 Закона о висо-
ком образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/18), и члана162, 169 
и 170 Статутa Филозофског факултета, Универзитета у 
Приштини са привременим седишем у Косовској Митрови-
ци. Пријаве кандидата са прилозима (биографија, списак 
научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење да 
кандидат није правноснажном пресудом осуђиван за кри-
вично дело против полне слободе, фалсификовања јавне 
исправе коју издаје високошколска установа или примањa 
мита у обављању послова у високошколској установи и 
уверење о држављанству Републике Србије), подносе се 
на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 
38220 Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Обавештења се могу добити на телефоне: 
028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ „ДУШАН РАДОЊИЋ“
Горња Бања, 34304 Бања

тел. 034/6777-014

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ 88/17), односно ако: 1) има одговарајуће 
високо образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона за настав-
ника основне школе, за педагога или психолога; 2) посе-
дује дозволу за рад (лиценцу за наставника или стручног 
сарадника); 3) поседује психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; 4) поседује 
држављанство Републике Србије; 5) има обуку и положен 
испит за директора; 6) има најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
одговарајућег образовања; 7) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 8) зна српски језик и језик на коме се обавља 
образовно-васпитни рад. Изузетно, дужност директора 
школе може да обавља и лице које има одговарајуће обра-

зовање из члана 140 став 3 Закона за наставника основне 
школе, дозволу за рад наставника и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана140 став 1 и 2 Закона.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених; лекарско уверење; ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном испиту за лицен-
цу; потврду о радном искуству у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал); радну биографију; оквирни план 
рада за време мандата; уверење да није осуђиван у складу 
са чланом 139 ст. 1 тачка 3 Закон (оригина); уверење да 
не постоји забрана обављања послова директора школе; 
доказ о поседовању лиценце за рад (оверена копија уве-
рења о положеном стручном испиту или обавештења о 
положеном испиту за лиценцуза наставника или стручног 
сарадника), испиту за лиценцу; доказ да зна српски језик, 
осим кандидата који су на српском језику стекли одгова-
рајуће образовање; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата - извештај просветног саветни-
ка (уколико кандидат не прибави доказ); оверена копија 
- доказ о резултатима стручно-педагошког надзора школе 
и оцену спољашњег вредновања за кандидата на конкур-
су који је претходно обављао дужност директора школе; 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима прибавља се 
пре закључивања уговора о раду, којим се регулише ста-
тус изабраног директора. Рок за пријављивање је 15 дана 
од дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“, са назнаком „Конкурс за директора“, на адресу 
школе: ОШ „Душан Радоњић“, Горња Бања, 34304 Бања 
или донети лично. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
034/6777-014.

ГИМНАЗИЈА „МИЛОШ САВКОВИЋ”
34300 Аранђеловац, Јосипа Грушовника 1

тел. 034/711-051

Наставник енглеског језика
са 67% радног времена, на одређено 

време 
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139, чланом 140 став 1 и 2 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17) и то: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, професор односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм Англистика), студијски програм или главни пред-
мет, односно профил Енглески језик и књижевност; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик и 
књижевност).

Наставник математике, рачунарства 
и нформатике

на одређено време
УСЛОВИ: Услови за пријем у радни однос предвиђени су 
чланом 139, чланом 140 став 1 и 2, став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/17) и то: 1) да кандидат има одговарајуће образовање: 
професор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и примене; 
дипломирани математичар за рачунарство и информати-
ку; дипломирани математичар - информатичар; дипломи-
рани математичар - професор математике; дипломирани 
математичар за математику економије; професор матема-
тике и рачунарства; дипломирани математичар - астро-
ном; дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математика; 
дипломирани инжењер математике (са изборним пред-
метом основи геометрије); дипломирани информатичар; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломира-
ни математичар - мастер; дипломирани инжењер матема-
тике - мастер (са изборним предметом основи геометрије); 
професор математике - теоријско усмерење; професор 
математике - теоријски смер; мастер математичар; мас-
тер професор математике. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије на студијским програмима Математика 
или Примењена математика (са положеним испитом из 
предмета Геометрија или Основи геометрије).

ОСТАЛО: 2) да кандидат 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да је 
држављанин Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар који се нала-
зи на сајту Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, потребно је поднети следећа документа: кратку 
биографију, диплому о стеченом образовању, држављан-
ство Републике Србије (не старије од шест месеци), извод 
из матичне књиге рођених, извод из казнене евиденције 
МУП-а РС (не старији од шест месеци, прибавља канди-
дат). Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности прибавља кандидат који буде закључио уговор о 
раду. Уколико се на конкурс подносе фотокопије докуме-
ната, оне морају бити оверене. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа, на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс - наставник енглеског језика”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ”

34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене, 
до њеног повратка

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има одговарајуће образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Про-
светни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17). 
Поред наведених услова, кандидат треба да испуњава и 
следеће услове: да је држављанин Републике Србије; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање и да испуњава друге услове 
предвиђене Законом о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи. Кан-
дидати су дужни да попуне пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а потреб-
ну документацију (оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и уверење да нису 
осуђивани) заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају на адресу школе: Основна школа „Милу-
тин Јеленић“, 34324 Горња Трнава. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ПРВА КРАГУЈЕВАЧКА ГИМНАЗИЈА
34000 Крагујевац, Даничићева 1

тел. 034/335-506

Наставник француског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
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 4) (стра-
ни језик) под 2) Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
настаника у гимназији и Правилника о организацији и 
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систематизацији послова. У радни однос на радно место 
наставника француског језика може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и зравствену способност за рад 
са децом и ученицима - доказ се прибавља пре закљу-
чења уговора о раду; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која садр-
жи: доказ о држављанству Републике Србије (извод из 
матичне књиге рођених и уверење о држављанству) ори-
гинал или оверену фотокопију; оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; оверен препис 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); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверену фотокопију); доказ о знању српског 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи 
се доставља уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику; радну биографију (осим за лица која први 
пут заснивају радни однос). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете и потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају посло-
давцу. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора школе. Кандидати који су изабрани 
у ужи избор, у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандида који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидати-
ма и доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Кандидат 
незадовољан решењем о изабраном кандидату може да 
поднесе жалбу директору у року од 8 дана од дана дос-
тављања решења. Директор одлучује о жалби у року од 
8 дана од дана подношења. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве се неће разматрати. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве се подно-
се непосредно у секретаријату школе или препорученом 
поштом на горенаведену адресу школе. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 034/335-506.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб
тел. 034/500-125, 500-126

Наставник у звање ванредни или 
редовни професор за ужу уметничку 

област Соло певање
на одређено време од пет година или 

на неодређено време
УСЛОВИ: Услови за избор наставника у пољу уметности: 
за избор у звање ванредни професор: доктор уметности 
са најмањом просечном оценом 8 (на свим нивоима сту-
дија), односно најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи и више уметничких оства-
рења у уметничкој области или високо образовање мас-
тер академских студија и уметничка дела која предста-

вљају самосталан допринос уметности За избор у звање 
редовни професор: доктор уметности са најмањом 
просечном оценом 8 (на свим нивоима студија), однос-
но најмање три године педагошког искуства на висо-
кошколској установи и већи број признатих уметничких 
остварења значајних за развој уметности или високо 
образовање мастер академских студија и изузетна умет-
ничка дела која су значајно утицала на развој културе и 
уметности. Обавезан услов за сва звања је непостојање 
сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и 
остали општи, обавезни, изборни и посебни услови који 
су предвиђени чл. 74 и чл. 75 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон и 
73/2018), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. II-01-
265/2 од 03.04.2018), Статутом Филолошко-уметничког 
факултета у Крагујевцу (бр. 01-2801 од 17.10.2018), 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС и 
113/2017), Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу (бр. II -01-52 од 09.01.2017. 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 26.04.2018) - www.kg.ac.rs и другим актима Факулте-
та и Универзитета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити на наве-
дени конкурс: пријава на конкурс, биографија и стручна 
биографија, оверене копије диплома свих нивоа студија, 
фотокопија личне карте и очитана лична карта, потврда 
надлежног органа (полицијске управе) да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена чланом 72 став 
4 Закона о високом образовању (оригинал или оверена 
копија), потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета 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 наставника и заснивају рад-
ни однос на факултету у саставу Универзитета у Кра-
гујевцу предвиђено је јавно приступно предавање, а за 
избор наставника у пољу уметности предвиђено је јав-
но приступно предавање и уметничка презентација за 
главни предмет извођачких уметности. Сву конкурсну 
документацију са доказима о испуњености услова кон-
курса, сви кандидати су обавезни да доставе и у елек-
тронској форми (на компакт диску - CD-у), у складу са 
Упутством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивања релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање и Одлуком 
о изменама и допунама Упутства за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивања релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Фотокопије докумената морају 
бити оверене. Пријава кандидата уз коју није приложе-
на комплетна документација у складу са Упутством за 
приметну, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вања релевантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора, тражена конкурсом као доказ о 
испуњености услова, сматраће се некомплетном и неће 
се разматрати од стране комисије. Сва документација и 
радови достављају се Служби за опште и правне посло-
ве ФИЛУМ-а, у згради Друге крагујевачке гимназије или 
поштом на адресу: Филолошко-уметнички факултет, 
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА КОНКУРСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Поништава се део конкурса који је објављен у пуб-
ликацији „Послови“ 06.06.2018. године за избор 
једног наставника у звање доцент за ужу уметнич-
ку област Клавир (Клавирска музика), са пуним 
радним временом, на одређено време од пет годи-
на. У осталом делу конкурс остаје неизмењен.

КРАЉЕВО

ОШ „ЈОВО КУРСУЛА”
36000 Краљево, Доситејева 136

тел. 036/381-131

Референт за кадровске, правне и 
административне послове

за 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
одсутне запослене са породиљског 

одсуства и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидат поред општих 
услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) и услова 
прописаних Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) а који подразумевају: 
да има одговарајуће средње образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење се подноси пре закључења уговора 
о раду са изабраним кандидатом); да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 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; (доказује 
се изводом из казнене евиденције, коју прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); да има држављанство Републике Србије (доказује 
се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној 
копији, не старије од 6 месеци); да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (српски језик); доказ да кан-
дидат 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. Кандидат треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене Правилником о 
организацији и систематизацији радних места у ОШ „Јово 
Курсула” Краљево бр. 02-141-2 од 23.03.2018. и то: да има 
има завршено средње образовање у трајању од четири годи-
не (IV степен стручне спреме), стечено на основу завршене: 
1) средње стручне школе економског или правног смера; 2) 
опште гимназије; 3) друге четворогодишње средње школе 
која пружа образовање из области економских, правно-биро-
техничких и административних послова; да познаје и користи 
знање за рад на рачунару. Уз попуњен пријавни формулар 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о завр-
шеном четворогодишњем средњем образовању одгова-
рајуће струке; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци - оригинал или оверена копија); извод из казнене 
евиденције, прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе; доказ да кандидат зна 
српски 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; доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способност за рад са децом и учени-
цима доставља само изабрани кандидат по окончању конкур-
са, а пре закључења уговора о раду. Пријаве се достављају 
у року од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” поштом на горенаведену адресу или лично радним 
данима од 08.00 до 14.00 часова. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати.

МАШИНСКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„14. ОКТОБАР“

36000 Краљево, Индустријска 21
тел. 036/312-433

e-mail: mtskv@mts.rs

Педагог школе
на одређено време до краја школске 

2018/2019. године, због замене 
запосленог којем мирују права и 

обавезе
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат треба да 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће образовање, 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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тер струковне студије, специјалистичке академске студије), 
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 здрав-
ствену способност за рад са ученицима (доказ се прибавља 
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву кандидат подноси: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању, биографију. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве се подносе поштом или лич-
но, у затвореној коверти са назнаком пријава на конкурс, 
на горенаведену адресу. Кандидати ће бити обавештени о 
резултатима конкурса у року од 15 дана од дана реализа-
ције конкурса.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
36340 Конарево
тел. 036/821-211

Наставник математике
у издвојеном одељењу у Богутовцу, на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлука 
УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене чла-
новима: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, и то: да има 
одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 
1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017). Степен и врста образовања морају бити у скла-
ду са Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Просветни 
гласник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16 2/17, 13/2018); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (доказује се 
изводом из казнене евиденције, коју прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе); да има држављанство Републике Србије (доказује 
се уверењем о држављанству, у оригиналу или овереној 
копији не старије од 6 месеци); да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик). Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског јези-
ка. Кандидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а који се налази у делу „Ново на сајту”, а 
потребну документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву кандидат 
доставља: оверен препис (копију) дипломе о завршеном 
образовању; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); извод из 
казнене евиденције прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе; доказ 
да кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - српски језик, у обавези су да доставе само они 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку, а доказује се потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског језика. 

Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са децом и ученицима доставља само изабрани кан-
дидат по окончању конкурса, а пре закључења уговора 
о раду. Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”, поштом на 
адресу ОШ „Ђура Јакшић” Конарево, 36340 Конарево, или 
лично радним даном од 08.00 до 14.00 часова. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР НИКОЛИЋ“

36202 Самаила бб
тел. 036/5882-080, 5882-002

Домар-мајстор одржавања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање: III степен стручне спреме столарско-браварске, 
машинско-металске, водоинсталатерске или електро 
струке; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик као језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да приложи: 
оверену фотокопију сведочанства о завршеном III степе-
ну стручне спреме, столарско-браварске, машинско-ме-
талске, водоинсталатерске или електроструке; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не 
старији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (доказује се изводом из каз-
нене евиденције, које прибавља кандидат у Министарству 
унутрашњих послова надлежне полицијске управе); уко-
лико кандидат није стекао образовање на српском језику, 
у обавези је да достави потврду одговарајуће образовне 
установе да је положио испит из познавања српског језика. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима подноси само изабрани кандидат, пре 
закључивања уговора о раду. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а који се 
налази у делу „Ново на сајту”, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и прија-
ве са неовереном документацијом, неће се разматрати. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве са назнаком 
„За конкурс“, слати на адресу школе или донети лично, 
радним даном од 8.00 до 12.00 часова. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛУНКА САВИЋ”

36206 Витановац
тел. 036/5871-587, 871-399

Наставник историје
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, са 55% 
радног времена

УСЛОВИ:VII/1 степен стручне спреме. Одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17 и 27/18) и 
члана 3 тачка 6 Правилника о  степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 

10/16, 3/17 и 13/18) - образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку и физичку здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања; да 
има држављанство Републике Србије; да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на сајту Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја) кандидат доставља: 1) кратку био-
графију, 2) оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању са исправом којом се доказује да је кандидат 
стекао образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно доказ о положеним испити-
ма из педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу у оригиналу 
или овереној фотокопији, 3) уверење о држављанству, у 
оригиналу или овереној фотокопији, 4) извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу или овереној фотокопији, 5) 
уверење да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (не старије 
од 6 месеци од дана објављивања огласа), 6) здравствено 
уверење, 7) уколико кандидат није стекао образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је поло-
жио испит из српског језика по прогаму одговарајуће висо-
кошколске установе. Докази из тачака 1), 2), 3), 4), 5) и 7) 
подносе се уз пријаву на оглас, а доказ из тачке 6) подноси 
се пре закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављиваља огласа у публикацији „Посло-
ви“, на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације могу се добити  на телефон 036/5871-
587, од секретара школе.

ОШ „ДРАГАН ЂОКОВИЋ УЧА“
36204 Лађевци бб
тел. 036/581-448

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са одсуства са 

рада ради посебне неге детета
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат поред 
општих услова предвиђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 - одлу-
ка УС), треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
Законом о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018-др.закон) 
и то: чл. 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: да има одгова-
рајуће високо образовање у складу са чл. 140 став 1 тачка 
1) подтачке (1) и (2) и тачке 2) Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закон); степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 11/16 2/17, 
13/2018); да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (доказује се изводом из казнене евиден-
ције, који прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има држављан-
ство Републике Србије (доказује се уверењем о држављан-
ству, у оригиналу или овереној копији, не старије од 6 
месеци); да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). 

ОСТАЛО: Доказ да кандидат зна језик на коме се оства-
рује 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 

Наука и образовање
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српског језика. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе о 
завршеном образовању; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена копија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена копија); 
извод из казнене евиденције, прибавља кандидат у 
Министарству унутрашњих послова надлежне полицијске 
управе; доказ да кандидат зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима доставља само 
изабрани кандидат по окончању конкурса а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се достављају у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”, поштом на адресу ОШ „Драган Ђоковић Уча”, Лађевци 
бб, 36204 Лађевци или лично радним даном од 08.00 до 
14.00 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве са неовереном документацијом, неће се размат-
рати. За додатне информације обратити се секретаријату 
школе на телефон:036/581-448.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО
И ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

Сарадник у настави за ужу научну 
област Рачуноводство и пословне 

финансије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских студија из области 
економских наука, који је студије првог степена из одго-
варајуће области завршио са просечном оценом најмање 
8 осам.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Спортска медицина

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: научни назив доктор медицинских наука, са 
одбрањеном докторском дисертацијом из области спорт-
ске медицине.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште и посебне 
услове предвиђене чланом 83, односно 85 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу (бр. 
II-01-265/2 од 03.04.2018. године), Статутом Факултета 
за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи (број 1731 
од 17.09.2018. године), Правилником о начину и поступ-
ку избора у звање и заснивање радног односа сарадника 
на Факултету за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(бр. 2932 од 20.12.2018. године), у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављеног кандидата, као и опште усло-
ве за заснивање радног односа утврђене Законом о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/17 - одлука УС и 113/17). Уз пријаву на конкурс достави-
ти: биографију; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; оверене копије диплома, односно уве-
рења о стеченом високом образовању; потврду, односно 
уверење о уписаним мастер академских студија (за избор 
сарадника у настави); потписан формулар за пријављи-
вање кандидата, као и снимљени фајл формулара на CD-у 
(линк: http://www.hit-vb.kg.ac.rs/index.php/formulari); фото-
копију публикованих радова наведених у конкурсном фор-
мулару; доказе о испуњавању општих предуслова у погле-
ду неосуђиваности, утврђених чланом 72 став 4 Закона о 
високом образовању и чланом 135 Статута Универзитета у 
Крагујевцу. Све доказе је потребно доставити у оригиналу 
или овереној копији. Конкурс остаје отворен 15 дана од 
дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс“.

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
„ЛОГОСАН“

36000 Краљево, IV Краљевачки батаљон 15 
лок. бр. 11

тел. 069/485-27-27
e-mail: logosankabinet@gmail.com

Стручни сарадник - дефектолог 
(логопед, олигофренолог, 

соматопед, тифлолог, сурдолог)
пробни рад од 1 до 3 месеца

Одговорности и задужења: узимање анамнестичких 
података од родитеља; коришћење тестова, савремених 
метода и процедура у поступку дијагностичке процене говор-
но-језичких поремећаја; стимулација раног развоја деце до 
3. године; одређивање облика и тежине говорних и језичких 
поремећаја; третман деце са кашњењем у говорно-језичком 
развоју или неразвијеним говором; третман неправилног 
изговора гласова код деце и одраслих; савладавање школ-
ског градива, тешкоће у савладавању читања, писања и 
рачуњања; муцање код деце и одраслих; третман деце из 
первазивног спектра и кашњење у психомоторном развоју; 
способност за конципирање и израду плана, програма и мето-
да третмана; диференцирање поремећаја од других сродних 
поремећаја; тимски рад са стручњацима из других научних 
области; сарадња и добар приступ са родитељима; писање 
извештаја; вођење одговарајуће документације. 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Квалификације и 
вештине: најмање VII/1 степен стручне спреме одгова-
рајућег смера; положен стручни испит; најмање годину 
дана искуства у раду са децом и одраслима; одговорност 
и организованост; љубазност и професионална комуника-
ција као и жеља за сталним усавршавањем; стрпљивост и 
способност квалитетног планирања; креативност у раду са 
децом; љубав према деци. 

Потребна документа: CV; мотивационо писмо; скенирана 
диплома о стеченој стручној спреми; писмо препоруке, награ-
де, похвале и слични документи (уколико су доступни).

Бенефити: рад у професионалном и динамичном окру-
жењу које се константно развија; пуно радно време (8 
часова дневно/40 часова недељно); нудимо компетатив-
ну плату и могућност да се уговор продужи на неодређе-
но ако сарадња буде успешна; награђивање у складу са 
постигнутим резултатим; могућности даљег професионал-
ног усавршавања (обука на дигиталном логопедском сету 
Behringer апарату, обука за логопедске сонде и инструменте 
за јачање мишића орофацијалне регије...). За кандидате ван 
територије Краљева покривање месечних путних трошкова.

ОСТАЛО: Кандидати треба да се пријаве путем мејла: 
logosankabinet@gmail.com или путем телефона: 069/485-
27-27. Рок за конкурисање је 15 дана од дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“, а најкасније 
до 01.05.2019.

Ми имамо најлепши позив на свету који захтева одго-
ворност и љубав према деци. Уз сарадњу родитеља као 
котерапеута доприносимо развоју говора и језика детета 
и сви заједно остварујемо успех и радујемо се постигнутим 
резултатима. Зато, тражимо људе који желе да се додатно 
усавршавају и напредују у свом послу, људе са искуством 
и пуно ентузијазма у раду, који су енергични, позитивни 
и креативни. Ако сте такви, ми можемо радити заједно. 
Искрено, „Логосан“ није за свакога. Ако немате иницијати-
ву и позитиван став и ако вас не весели сарадња и тимски 
рад онда код нас нећете бити срећни.

ЛЕСКОВАЦ

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

Професор енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 

са породиљског боловања

Професор енглеског језика
са 55% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 

са породиљског боловања

УСЛОВИ: За пријем у радни однос за наведена радна мес-
та услови су прописани чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школама („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017; 2/2017-II и 13/2018). Кан-
дидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства просвета, 
науке и технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/ дос-
тављају и: диплому о стеченом образовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, потврду 
да имају одговарајуће образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу да Европским системом преноса бодова. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученици-
ма врши надлежна служба за послове запошљавања, а 
потврду о неосуђиваности кандидата прибавља школа. Уз 
пријаву доставити оригинале или оверене копије докуме-
ната издатих од надлежних органа (не старије од 6 месе-
ци). Лекарско уверење се доставља по коначности одлуке 
о избору кандидата. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, у року од 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЛОЗНИЦА

СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/7581-143

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства ради неге детета

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

директора у првом мандату
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају и услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС 88/2017 и 27/2018), да 
имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школама 
(за наставника српског језика и књижевности), односно 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, у стручним школама у подручју рада Машинство и 
обрада метала (за наставника машинске групе предме-
та); да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њих није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доставља се пре закључења уговра о раду); да имају 
држављанство РС; да знају српски као језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарсва просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
приложе: оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци); оригинал или овере-
ну фотокопију доказа о неосуђиваности (не старије од 
6 месеци). Кандидати који буду изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Пријаве слати на адресу школе, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса, са назнаком „За 
конкурс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЦВИЈИЋ“
15300 Лозница, Његошева 20

тел. 015/876-777

Наставник француског језика
са 56% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене преко 
60 дана, до повратка запослене са 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10,2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018 ); да има пси-
хичку, физичку и здравствену спосбност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад (уколико образовање није сте-
чено на српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће високошколске установе надлежне за издавање 
таквих докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар 
кандидати треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању; уверење о држављанству РС (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017). Доказ о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или путем поште на адресу школе. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Све додатне информације о огласу могу се доби-
ти на телефон: 015/876-777, Оливера Ћосић.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“ - 

ЧОКОТ
18250 Ново Село, Маршала Тита 18

тел/факс: 018/4265-100, 018/4561-553
e-mail: desankamaksimoviccokot@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдициплинарне 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 годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника основне 
школе, педагога или психолога, лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
има дозволу за рад (лиценцу) наставника, педагога или 
психолога; да има дозволу за рад директора - лиценцу 
за директора (кандидат који нема лиценцу за директо-
ра може бити изабран, али ће бити дужан да испит за 
директора положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (српски језик); да 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона, дужност директора основне шко-
ле може да обавља лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву и попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кандидат 
је дужан да достави следећу документацију: диплому 
о стеченом одговарајућем високом образовању (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (оригинал 
или оверена фотокопија); дозволу за рад директора 
школе, односно уверење о положеном испиту за дирек-
тора школе, уколико га поседује (оригинал или овере-
на фотокопија); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од шест месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику); уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања - не старије од шест 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
надлежног привредног суда да кандидат није правос-
нажно осуђен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности - не старије од шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење из суда и тужилаштва 
да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању притво-
ра - не старије од шест месеци (оригинал или овере-
на фотокопија); потврду да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника), уколико га посе-
дује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (уколико је 
кандидат претходно обављао дужност директора уста-
нове); биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора школе. 
Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Благовременом пријавом на конкурс сма-
тра се пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог 
рока предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи радну 
биографију и све прилоге који се захтевају у конкурсу. 
Кандидат може доказе о испуњености услова за избор 
да достави после истека рока за достављање пријава 
на конкурс, али само ако учини вероватним да те доказе 

није могао да благовремено прибави из оправданих раз-
лога. Накнадно достављање доказа може се прихватити 
само ако их је школа примила пре него што је комисија 
почела да разматра конкурсни материјал. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на горенаведену адре-
су, са назнаком „Конкурс за избор директора школе“. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 018/4265-100.

ОСНОВНА ШКОЛА „ПРВИ МАЈ“
18211 Трупале, Железничка бб

Наставник историје
са 50% радног времена (20 часова 

недељне норме), на одређено време 
до повратка директора са функције, 
односно замену часова директора у 

првом мандату
УСЛОВИ: наставу може да изводи: професор историје, 
професор историје и географије, дипломирани истори-
чар, мастер историчар, дипломирани историчар-мастер, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су стекла 
академско звање мастер, односно дипломирани мастер, 
треба да имају завршене основне академске студије исто-
рије. Уз пријаву кандидати су дужни да поднесу оригинал 
или оверену фотокопију следеће документације: дипломе 
о стеченом образовању, уверење да лице није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење о држављанству; 
доказе о испуњености услова из чл. 140 и чл. 142 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018 - др.закон). Кандидати 
су у обавези да пријаву на конкурс изврше на пријавном 
формулару који се налази на званичној интернет страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Пријавни формулар, заједно са потребном документа-
цијом, кандидати подносе лично или поштом на горена-
ведену адресу. Рок за подношење пријава за радно место 
наставника је 15 дана од дана објављивања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
18000 Ниш, Краљевића Марка 13а

тел. 018/4562-064
e-mail: dositejobradovic@mts.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) кандидат мора да има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педагога и 
психолога, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави није-
дан кандидат са одговарајућим образовањем из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17), дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 3 истог Закона за наставника 
те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за директо-
ра установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. Изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност, а пријава која не 
буде садржала уверење о положеном испиту за директо-
ра установе неће се сматрати непотпуном. Кандидат треба 
и: 2) да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

Наука и образовање
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давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити документа којима се доказује 
испуњеност услова: радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директора, 
оверену копију дипломе о стеченом одговарајућем образо-
вању не старију од 6 месеци, уверење о поседовању лицен-
це за рад - оверена копија не старија од 6 месеци, уверење 
о положеном испиту за директора - оверена копија, потврду 
о радном стажу у области образовања након стеченог одго-
варајућег образовања, уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом у складу са одредбама члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, тј. уверење из казнене евиденције МУП-а о 
неосуђиваности - уверење не сме бити старије од 6 месеци; 
уверење да за лице није утврђено дискриминаторно пона-
шање у дисциплинском поступку - уверење не сме бити ста-
рије од 6 месеци; уверење из надлежног прекршајног суда 
да лице није прекршајно кажњавано због дискриминатор-
ног понашања - уверење не сме бити старије од 6 месеци; 
уверење надлежног основног суда - доказ да против канди-
дата није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела из члана 7 став 4 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“; бр. 108/2015) - уверење не сме бити старије од 6 
месеци; уверење надлежног привредног суда да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности - уверење не сме бити старије 
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије, 
оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци, извод 
из матичне књиге рођених/оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци; лекарско уверење надлежне здравс-
твене установе да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима - уверење не сме 
бити старије од 6 месеци; извештај о стручно-педагошком 
надзору о раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), уколико је кандидат лице које је претходно обављало 
дужност директора установе дужно је да достави и резултат 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања установе. Права, обавезе и одговорности 
директора утврђују се посебним уговором о међусобним 
правима и обавезама, без заснивања радног односа, на 
период од 4 године, са пуним радним временом. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Пријаве са доказима о испуњености 
услова доставити путем поште на горенаведену адресу или 
лично код секретара школе, са назнаком „За конкурс за 
избор директора“, радним данима од 11.00 до 13.00 часо-
ва. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
разматрање. Особа задужена за контакт - секретар школе, 
телефон: 018/4562-064.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ЛАНЕ“
18220 Алексинац, Мишићева 1

тел. 018/4804-827, 018/4804-949

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

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

рад
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
средње образовање - IV степен стручне спреме, средња 
економска школа, без обзира на радно искуство, да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад, да 
знају српски језик и језик на којем се остварује образов-
ни-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Потребна документација: оверена 
фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених/венчаних, лекарско 
уверење (изабрани кандидат доставља пре закључивања 
уговора о раду), оверена фотокопија уверења да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уверења не 
могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
односно до повратка

запосленог на рад
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или мастер струковне студије) или на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, или на студијама првог степена (основне 
струковне студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање; да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; да знају српски 
језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Потребна документација: ове-
рена фотокопија дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверена фотокопија уверења о држављанству, оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених/венча-
них, лекарско уверење (изабрани кандидат доставља 
пре закључивања уговора о раду), оверена фотокопија 
уверења да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање. Уверења не могу бити старија 
од 6 месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ 

Врбас, Блок Саве Ковачевића 8
тел. 021/705-100

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: 1) средње образовање: медицинска сестра 
- васпитач; 2) психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом; 3) 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 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 дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају установи. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 3)-5) саставни су део 

пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горенаведену адресу са назнаком „За конкурс”, или лич-
но, сваког радног дана од 08.00 до 14.00 сати. 

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Трг младенаца 5

тел. 021/6615-897

Наставник за ужу научну област 
Фармацеутске науке, доцент

Наставник за ужу научну област 
Медицинске науке, доцент

непуно радно време

Наставник Фармацеутског 
факултета, за ужу научну област 

Фармацеутске науке, редовни 
професор

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидати подносе: оверене копије 
диплома о завршеним основним студијама, односно 
магистарским студијама; диплому о завршеним доктор-
ским студијама; професионалну биографију; оригинал 
или оверену копију извода из матичне књиге рођених; 
оригинал или оверену копију уверења о држављанству; 
копију личне карте или пасоша; фотографију у боји; дру-
ге доказе који могу користити приликом избора сходно 
Закону о високом образовању. Потребно је да кандидати 
испуне све услове у складу са Законом о високом образо-
вању, као и Правилником о ближим условима за избор 
у звање наставника Универзитета и Факултета. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаву са пратећом документацијом послати електрон-
ски на адресу: dekanat@faculty-pharmacy.com или поштом 
на горенаведену адресу. Након увида у приспеле пријаве 
извршиће се ужи избор кандидата који ће бити позвани 
на интервју.

ШОМО „СТЕВАН ХРИСТИЋ“
21400 Бачка Паланка

Академика Милана Курепе 10

Наставник хармонике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
(замена директора у првом мандату)

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 став 1, 2 и 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” број 88/2017, 27/18 - други закон) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника у музичкој 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани музичар, усме-
рење акордеониста; дипломирани музичар, акордеони-
ста; академски музичар акордеониста; мастер музички 
уметник, професионалан статус - акордеониста/хармо-
никаш; дипломирани музичар - бајаниста; 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати уз попуњен пријавни формулар који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја http://www.mpn. gov.
rs/ достављају: кратку биографију или CV; оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању; уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење МУП-а о 
неосуђиваности за кривична дела из тачке 3. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
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курса у публикацији „Послови“. Документација се под-
носи у оригиналу или у фотокопији овереној од стране 
јавног бележника. Пријаве слати на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон: 021/752-287. 

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

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 мате-
матичких наука, услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета технич-
ких наука.

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

сигнала
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Примењене 

рачунарске науке и информатика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор наука 
електротехника и рачунарства, услови прописани чланом 
74 Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Процеси обраде 

скидањем материјала
на одређено време од 3 године

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

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног одно-
са и избор у звање (навести звање, прецизан назив уже 
области и датум објављивања конкурса); краћу биогра-
фију са библиографијом (списак радова); оверене фото-
копије диплома и додатака дипломама са свих нивоима 
студија - за дипломе стечене у иностранству потребно је 
приложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе; фотокопирану или очитану личну карту; потврду 
о оцени резултата педагошког рада - мишљење студена-
та, уколико кандидат поседује педагошко искуство; потвр-
ду из МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или при-
мања мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; фотокопије објављених научних, односно стручних 
радова у научним часописима, зборницима или саопште-
них на међународним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, ориги-
налних метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу научну, умет-
ничку, односно стручну област за коју се бира; доказе о 
руковођењу или учешћу у научним, односно уметничким 
пројектима, оствареним резултатима у развоју научно-на-
ставног подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и докоторским 
академским студијама. За избор у звање асистента прило-
жити и: потврду да је кандидат студент докторских сту-
дија. Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, 
односно магистра уметности и потврду да кандидат има 
прихваћену тему докторске дисертације, односно док-
торског умнетничког пројекта. За избор у звање доцента, 
ванредног професора приложити и: попуњен електрон-

ски образац: реферат комисије о кандидатима за избор 
у звање nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. 
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. 
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@uns.
ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата. За сваку 
одредницу коју кандидат испуњава неопходно је приложи-
ти доказ у форми одлуке, решења, потврде и сл. За члан-
ство у удружењима, одборима, органима управљања и сл., 
неопходно је доставити потврду надлежних институција 
или навести линк са сајта институције на ком се јасно види 
кандидатово учешће у раду. За чланство у комисијама за 
изборе у звања, неопходно је доставити решење о имено-
вању комисије. За учешће у програмским и организацио-
ним 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 срп-
ске, поред које кандидат може доставити и друге доказе 
(научне радове у којима се види цитираност, одштампа-
ну 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 часо-
писа са подацима о називу чланка, ауторима и завршеном 
процесу рецензирања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу за сваки конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа посебно. Комисија ће разматрати само бла-
говремене 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
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН - УЧА”

21216 Надаљ, Светог Саве 31

Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са 
функције директора

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - други 
закони) и то: 1) да има одговарајуће образовање у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи и чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл.
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-други закони), лице 
које је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трен-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/18) и то: професор физичког васпитања, професор 
физичке културе, дипломирани педагог физичке култу-
ре, професор физичког васпитања - дипломирани тренер 
са назнаком спортске гране, професор физичког васпи-
тања - дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања - дипломирани кинезите-
рапеут, дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и спорта, 
мастер професор физичког васпитања и  кинезитерапије, 
професор физичког васпитања и спорта, мастер физич-
ког васпитања и спорта; професор спорта и физичког 
васпитања; професор спорта и физичке културе; мастер 
професор предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат 
који буде изабран пре закључења уговора о раду); 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривично дело насиље у 
породици, одузимање малолетнног лица или родоскрвнућ, 
за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 

има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад (уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику, канди-
дат доставља доказ одговарајуће високошколске установе 
надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат треба да доста-
ви: доказ о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); оверен препис или оверену фотоко-
пију о стеченом одговарајућем образовању; доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (уколико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); лекарско уверење о психофизичкој и здарвственој 
способности за рад са ученицима (не старије од 6 месеци, 
подноси се пре закључења уговора о раду); радну биогра-
фију. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Сва потребна обавештења 
могу се добити од секретара школе на број телефона: 
063/8153-105. Пријаве са потребном документацијом о 
испуњености услова подносе се на адресу школе.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

21000 Нови Сад
Владимира Перића Валтера 4

Професор струковних студија за ужу 
област Менаџмент у туризму

са 20% радног времена
УСЛОВИ: доктор наука - економске науке; туризам; 
објављени научни, односно стручни радови у научним часо-
писима и зборницима, са рецензијама, најмање пет, из уже 
области за коју се кандидат бира; способност за наставни 
рад; држављанство Републике Србије.

Предавач за ужу област Финансије
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: магистар наука, односно најмање специјалиста 
академских студија - економске науке; објављени научни, 
односно стручни радови у научним часописима и зборни-
цима, са рецензијама, најмање пет, из уже области за коју 
се кандидат бира; способност за наставни рад; држављан-
ство Републике Србије.

ОСТАЛО: лице које је правоснажном пресудом осуђено за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи, не може стећи звање наставника. Уз пријаву на 
конкурс кандидати подносе: оверене фотокопије дипло-
ма о завршеним основним и последипломским студијама, 
биографију, списак научних и стручних радова, као и саме 
радове, доказ о држављанству. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Пријаве се могу 
поднети лично, радним даном на адресу школе: Владими-
ра Перића Валтера 4, Нови Сад, или путем поште. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Коми-
сија ће у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на 
конкурс, сачинити извештај о пријављеним кандидатима и 
ставити га на увид јавности на период од 8 дана, о чему ће 
кандидати бити обавештени путем огласне табле и сајта 
школе.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“

26232 Старчево, Иве Лоле Рибара 2

Психолог школе
са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

са рада преко 60 дана
УСЛОВИ: лице са одговарајућим високим образовањем: 
1) на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 

Наука и образовање
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комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
ове одредбе мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) за послове 
психолога школе и то: професор психологије, дипломира-
ни психолог - општи смер или смер школске психологије, 
дипломирани школски психолог - педагог, дипломирани 
школско-клинички психолог, дипломирани психолог, мас-
тер психолог, дипломирани психолог - мастер. Лица која 
су стекла академско звање мастер, односно дипломира-
ни-мастер треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развој-
но-педагошких предмета. У радни однос може да буде 
примљено лице које: 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Горенаведени услови се доказују приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. У складу са 
чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 154 став 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, кандидати 
попуњавају пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете).

ОСТАЛО: Кандидат заједно са одштампаним пријавним 
формуларом треба да достави: доказ да поседује одгова-
рајуће образовање - оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном образовању; доказ да је држављанин Републике 
Србије (уверење о држављанству РС, оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење МУП-а, не старије од 
шест месеци); доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски језик 
(диплома издата и стечена на српском језику или уверење 
одговарајуће високошколске установе да је лице положи-
ло испит из српског језика са методиком, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима - дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Попуњен и одштампан пријавни формулар (налази се на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја), са потребном документацијом 
се доставља у року од 8 дана од дана оглашавања у пуб-
ликацији „Послови”, непосредно или путем поште, на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Након истека 
рока за достављање пријаве није могуће доставити дока-
зе о испуњености услова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ“
26227 Долово, Аксентије Максимовић 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава услове из чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 122 и 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, број 88/2017) и услове прописане Правил-
ником о ближим условима за избор директора установе 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
108/2015), и то: да има одговарајуће високо образовање 
за наставника у основној школи, односно педагога или 

психолога, стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) под тачка 
(2) мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
да није осуђивано правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију; да против њега 
није покренут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре доношења оптужног предлога за 
наведена кривична дела, непостојање дискриминаторног 
понашања, утврђеног у складу са законом; да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик, као језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да има најмање осам година радног стажа у установи на 
пословима образовања и васпитања након стеченог одго-
варајућег образовања; да има дозволу за рад за наставни-
ка, педагога или психолога (лиценца или стручни испит); 
да има положен испит за директора школе (изабрани кан-
дидат је дужан да положи испит за директора школе у 
законом прописаном року).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи дока-
зе да испуњава наведене услове, и то: оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту или испиту 
за лиценцу; уверење надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак и да није покренута 
истрага, уверење издато од надлежне полицијске упра-
ве о казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања и уверење Привредног суда да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за привредни преступ 
у вршењу раније дужности - сва 3 уверења не старија 
од 6 месеци; уверење о држављанству Републике Србије 
(у оригиналу или оверену фотокопију), не старије од 6 
месеци; извод из матичне књиге рођених (фотокопија), 
фотокопију важеће личне карте или очитану биометријс-
ку личну карту; доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на српском јези-
ку), кандидат доставља потврду одговарајуће високош-
колске установе да је положио испит из српског језика 
у оригиналу или оверену фотокопију; потврда о радном 
искуству најмање 8 година радног искуства у области 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, уверења о положеном испиту за директо-
ра (пријава која не буде садржала уверење о положеном 
испиту за директора школа неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидт ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења посебног уговора о међусобним правима 
и обавезама. Осим утврђивања испуњености услова за 
избор директора, комисија цени доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника). Уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педгошког надзо-
ра установе и оцену спољашњег вредновања. Доставити 
и биографију са кратким прегледом кретања у служби 
и предлогом програма рада директора школе.Сви дока-
зи прилажу се у оргиналу или у овереним фотокопија-
ма не старијим од шест месеци. Рок за пријављивање на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са документацијом и при-
лозима достављају се поштом на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за директора” или лично у 
секретаријату школе. Додатне информације путем теле-
фона: 013/2634-207, 060/634-0035.

ОШ „СВЕТИ САВА“
26000 Панчево, Војвођанска бб
тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

рачунарства 
са 45% радног времена, на одређено 
време, ради замене директора коме 
мирује радни однос због избора на 

функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон, даље Закон), као 
и Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017) и то: да кандидат има одговарајуће високо 
образовање, 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарнестудије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат 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, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрнављење, за кривично дело примања мита 
или давања мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду). Напомена: у складу са чла-
ном 154 и 155, кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
као и фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве на кон-
курс доставити лично или поштом на адресу школе: ОШ 
„Свети Сава“ Панчево, Војвођанска бб, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс“.

 Наука и образовање
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ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

18217 Љуберађа

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор школе може да буде лице које испуњава 
услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018 - други закони), 
односно лице које поседује одговарајуће високо образо-
вање за наставника, педагога или психолога, и то за рад у 
школи оне врсте и подручја рада којој припада школа; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да против 
њега није покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није 
претходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за наведена 
кривична дела; има држављанство Републике Србије; зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад; има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обуку и положен испит за директора установе; 
најмање осам година рада у установи, на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одговарајућег образо-
вања: 1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Ако је кандидат лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
радну биографију; оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; уверење/потврду из надлежне служ-
бе Министарства унутрашњих послова о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања; уверење/
потврду из надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за наведена кривична 
дела; уверење о држављанству Републике Србије не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених не ста-
рији 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); 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту; потврду о радном 
искуству; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кандидати 
који су претходно обављали дужност директора установе); 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора установе 
(ако је кандидат поседује). Пријава која не садржи уверење 
о положеном испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључивања уго-
вора којим се регулише статус изабраног директора. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријава са потребном документацијом подноси 
се лично или поштом, у затвореној коверти, са назнаком 
„Конкурс за директора“, на адресу школе: Основна школа 
„Светозар Марковић“, 18217 Љуберађа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближа 
обавештења могу се добити у секретаријату школе, на број 
телефона: 010/2680-120.

ПОЖАРEВАЦ

ПУ „ГАЛЕБ“ - ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ
12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време, најдуже до 

завршетка радне 2018/19. године
УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним Законом и ако има одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена, студија-
ма другог степена, студијама у трајању од три године, као 
иодговарајуће више образовање. Услови за рад на радном 
месту за све кандидате су следећи: а) одговарајуће обра-
зовање; б) психичка, физичка и здравствена способност 
за рад са децом; в) неосуђиваност правоснажном пре-
судом за кривично дело 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 кривично дело примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара зашштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; г) да има држављанство Репу-
блике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад. Докази о испуњености 
услова из тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а 
доказ о испуњености услова из тачке б) доставља се пре 
закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар који се 
преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, лично или на горенаведену адре-
су, са назнаком „Пријава на конкурс“. Конкурс за пријем у 
радни однос спроводи Конкурсна комисија коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. Кандидат који буде 
изабран у ужи избор биће упућен на психолошку процену 
способности за рад са децом.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА

„СОЊА МАРИНКОВИЋ”
12000 Пожаревац, Илије Бирчанина 70

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање, тј. високо образо-
вање прописано чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени гласник 
Републике Србије”, број 88/2017 и 27/18 - др. закони) и 
чланом 2 Правилника о врсти образовања васпитача и 
стручних сарадника и условима и критеријумима за избор 
стручног сарадника - асистента у дому ученика („Службе-
ни гласник Републике Србије”, број 77/2014), 2) психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) неосуђиваност правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање 4) држављанство Републике Србије; 5) позна-
вање српског језика.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни формулар који 
преузима са званичне интернет странице Министарства, 
просвете, науке и технолошког развоја, доставља још и: 
кратку биографију; оверену фотокопију дипломе или уве-
рења о стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова као доказ да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 

мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ о поло-
женом испиту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Лекарско уврење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве послати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у школи или преко 
телефона: 012/223-388 или 012/541-156.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОША ПИЈАДЕ“

12311 Мало Црниће, Прва бб

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник француског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
Закона о основама система образовања и васпитања, и то: 
а) да има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017 и 27/18) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/18); б) да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; в) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; г) да има држављанство 
Републике Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
потписана пријава са биографијом; попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете; оверена фотокопија дипломе или уверења о 
стеченој стручној спреми; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
уверење о неосуђиваности из МУП-а; потврда одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из страног језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Кандидати чије су пријаве 
благовремене, потпуне и уз које су приложени сви дока-
зи и који испуњавају услове за оглашене послове, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама. Разговор са кандидатима ће се 
обавити у просторијама школе, с тим што ће кандидати 
о датуму и времену бити обавештени на контакт адресе 
које су навели у својим пријавама. Доказ о испуњености 
услова из тачке б) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са доказима достављати на гореневедену адресу, 
лично или поштом. 

Наука и образовање
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ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОБ“
12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Оглас објављен 16.01.2019. године у публикацији 
„Послови” број 812, поништава се за радна места:
• медицинска сестра - васпитач, на одређено вре-

ме ради замене одсутног запосленог
преко 60 дана и

• сервирка, на одређено време ради замене одсут-
ног запосленог преко 60 дана.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ“

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним законом и ако има: 
основно образовање; психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрнављење, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која садржи: потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном, диплому о стеченом 
образовању; извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству РС, уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење МУП-а); пријавни формулар (образац пријавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја). Кандидати под-
носе документа у оригиналу или оверене копије. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним формуларом, достављају установи. Пре закључења 
уговора о раду кандидат доставља доказ којим потврђује 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. По завр-
шетку конкурса предата документа се неће враћати кан-
дидатима. Пријаве се подносе лично или путем поште (са 
повратницом), на адресу: Предшколска установа „Љубица 
Вребалов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код директора и секретара Предшколске установе „Љуби-
ца Вребалов“, Пожаревац и преко телефона: 012/210-308.

ПРИЈЕПОЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА
Нова Варош

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар који се преузима са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну документацију у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
треба да испуњавају услове из члана 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: а) да имају 
одговарајуће образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016, 13/2016, 2/2017) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији („Службени 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 15/2013, 11/2016 и 
2/2017); б) да имају психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима; в) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; г) да имају држављанство 
РС; д) да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачака а), в), г) и д) достављају се уз пријаву, а доказ о 
испуњености услова из тачке б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И СРЕДЊЕ 
ОБРАЗОВАЊЕ

„РАДИВОЈ ПОПОВИЋ”
22000 Сремска Митровица, Фрушкогорска 73

тел. 022/639-185

Дефектолог наставник
у продуженом боравку у посебним 

условима, на одређено време, замена 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: висока стручна спрема, мастер дефектолог, 
студијски програм: Дефектологија, моторичке сметње и 
поремећаји. Посебни услови рада: у школи за ученике са 
сметњама у развоју и инвалидитетом, осносно у одељењи-
ма за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом. 
Кандидати морају да испуњавају услове за пријем у радни 
однос у складу са чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
81/2017): да имају одговарајуће образовање; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да имају држављанство Републике Србије; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Наведени услови за пријем у радни однос доказују се при-
ликом пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова за пријем у радни однос сас-
тавни су део пријаве на конкурс, осим доказа да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, који се прибавља пре закључења 
уговора о раду. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а потреб-
ну документацију, заједно са попуњеним и одштампаним 
пријавним формуларом, достављају школи. Попуњен и 
одштампан пријавни формулар и потребну документацију 
кандидати могу доставити у секретаријат школе лично или 
послати на адресу школе. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ПУЗИЋ“
22400 Рума, Партизанска бб

тел. 022/479-334

Наставник историје
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора

Школски психолог
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запосленог са функције

Наставник енглеског јзика
на одређено време до повратка 

запослене са боловања, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: 1) висока стручна спрема у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС, бр. 88/2017) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017 
и 11/2017); 2) да кандидат 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 кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: одштам-
пан пријавни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја у делу „Ново на сајту“); кратку биографију; ове-
рен препис дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству; извод из казне-
не евиденције; уверење да се против кандидата не води 
истрага или кривични поступак; извод из матичне књи-
ге рођених; фотокопију личне карте или очитану личну 
карту; остала документа која могу послужити приликом 
доношења одлуке о избору. Доказ из тачке 2 подноси се 
пре закључења уговора о раду. Претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступка, по окончању конкурса за кан-
дидате који су ушли у ужи избор. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова огласа достављају се путем поште или лично на 
горенаведену адресу. Одлука о избору кандидата биће 
донета у законском року. Ближа обавештења могу се доби-
ти на телефон број: 022/479-334.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“

Пећинци, Школска 8
тел. 022/2436-166

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано лице 
које: 1) има одговарајуће образовање стечено: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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или области педагошких наука и да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, за наставника, педагога и 
психолога, обуку и положен испит за директора установе, 
има дозволу за рад наставника или стручног сарадника; 
3) које има најмање 8 година рада у школи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 4) које има психичку, физичку и здравстев-
ну способност за рад са децом и ученицима; 5) које није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, затим да се против 
њега не води истрага, нити да је подигнута оптужница за 
кривично дело, као и да није осуђивано правноснажном 
пресудом за привредни преступ; 6) које има држављан-
ство Републике Србије; 7) које зна српски језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: уве-
рење о држављанству Републике Србије; диплому или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу наставни-
ка или стручног сарадника; потврду о радном искуству 
у школи од најмање 8 година на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење о поседовању психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са ученицима (може и 
старије од 6 месеци, односно из досијеа кандидата, а 
кандидат који буде изабран ће накнадно, пре закључења 
уговора, доставити ново лекарско уверење), уверење о 
некажњавању од МУП-а, уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак од суда опште надлежнос-
ти, уверење о неосуђиваности привредног суда; писмени 
доказ да зна српски језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад; извод из матичне књиге рођених; рад-
ну биографију, предлог програма рада директора школе, 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника). Уколико се 
на конкурс пријавило лице које је претходно обављало 
дужност директора школе, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког надзора школе и оцену спољ 
ашњег вредновања. Благовременом пријавом на конкурс 
сматра се пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре истека тог 
рока 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 
истиче истеком првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи радну биогра-
фију и све доказе о испуњености услова за избор чије 
се прилагање захтева конкурсом. Учесник конкурса може 
доказе о испуњености услова за избор доставити после 
истека рока за достављање пријава на конкурс, али само 
ако учини вероватним да те доказе није могао да бла-
говремено прибави из оправданих разлога. Доказе о 
оправданости разлога за пропуштање рока учесник кон-
курса је обавезан да достави заједно са накнадно подне-
тим доказима за избор. Накнадно достављање доказа за 
избор може се прихватити само ако их је школа примила 
пре него што је Комисија почела да разматра конкурсни 
материјал. Сва приложена документа не могу бити ста-
рија од 6 месеци, а фотокопије докумената морају бити 
оверене код надлежног органа. Уверење о положеном 
испиту за директора се не прилаже, а кандидат који буде 
изабран биће у обавези да положи испит за директора 
школе, сходно роковима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања и условима из Правил-
ника о програму обуке и полагању испита за лиценце за 
директора установе образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 63/2018). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са 
документацијом, слати поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Бајић Паја“; Пећинци, Школска 8, са назнаком „Конкурс 
за избор директора“ или предати лично у секретаријату 
школе. Примљена документација се не враћа кандида-
тима, већ се доставља министру ради доношења одлу-
ке о избору директора. Ближе информације на телефон: 
022/2436-166, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052 

Васпитач
УСЛОВИ: 1. да кандидат има има одговарајуће образо-
вање и то: да има високо образовање стечено на сту-
дијма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије 
), односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или високо 
образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске, основне струковне, специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем - васпитач; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; 3. да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни 
да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани и попуњен 
формулар потребно је приложити: 1. радну и личну био-
графију са адресом и контакт телефоном - CV; 2. оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 3. оригинал 
или оверену фотокопију извода из казнене евиденције из 
МУП-а ( не старијег од 6 месеци) да кандидат 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 при-
мање мита или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. оригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, не старијег 
од 6 месеци; 5. доказ о знању српског језика на коме се 
остварује васпитно-образовни рад (кандидат који није сте-
као одговарајуће образовање на српском језику, потребно 
је да достави уверење да је положио испит из српског јези-
ка са методиком, по програму одговарајуће високошколске 
установе); 6. извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију (нови образац са холограмом - 
трајно важење). Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом (лекарско 
уверење) прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Изабрани кандидат је дужан пре закључивања уговора о 
раду да исто достави. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве се подносе на адресу: Предшколска 
установа „Влада Обрадовић Камени“, Школска 6, 22410 
Пећинци, са назнаком „Пријава на конкурс“ или доставити 
лично у секретаријат установе. Информације о конкурсу 
могу се добити у предшколској установи и на телефон: 
022/2436-052, радним даном од 08.00 до 14.00 часова. 

СУБОТИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Сарадник у звање асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Финансије и рачуноводство
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских 
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области 
Финансије и рачуноводство. Поред наведених услова, кан-
дидати треба да испуне и друге услове прописане одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
88/17), Статута Универзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 
8.3.2018. године, Статута Економског факултета у Суботи-
ци бр. 01-1812 од 31.5.2018. године и Правилника о избору 
наставника и сарадника Економског факултета у Суботици 
бр. 01-141 од 15.1.2013. године, са изменама и допунама 
од 7.3.2013. године и 10.11.2016. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: биографију са подацима 
о досадашњем раду, фотокопију личне карте (у случају 
чиповане личне карте потребно је доставити очитану лич-
ну карту), оверене фотокопије диплома, списак радова и 
саме радове, потврду о томе да лице није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе које издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи, као и све остале доказе који упућују 
на испуњеност услова предвиђених Законом, Статутом 
Универзитета, Статутом Факултета и Правилником Факул-
тета. Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економ-
ском факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће бити разматра-
не. Факултет неће враћати запримљену конкурсну доку-
ментацију кандидатима.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ

У СУБОТИЦИ
24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Наставник у звање доцента за ужу 
научну област Менаџмент

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор економских 
наука, са докторском дисертацијом из уже научне области 
Менаџмент. Поред наведених услова, кандидати треба 
да испуне и друге услове прописане одредбама Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС” 88/17) Статута Уни-
верзитета у Новом Саду бр. 01-198/1 од 8.3.2018. године, 
Статута Економског факултета у Суботици бр. 01- 1812 
од 31.5.2018. године, Правилника о ближим мимимал-
ним условима за избор у звања наставника на Универзи-
тету у Новом Саду од 3.3.2016. године (измене и допуне 
од 8.9.2016. године, 22.9.2016. године, 1.12.2016. године 
и 8.3.2018. године) и Правилника о избору наставника и 
сарадника Економског факултета у Суботици бр. 01-141 
од 15.1.2013. године, са изменама и допунама од 7.3.2013. 
године и 10.11.2016. године.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: Образац - подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање настав-
ника Универзитета (2. одељак реферата о пријављеним 
кандидатима) у штампаној форми и у електронској фор-
ми на CD-у (Образац и Упутство су доступни на сајту 
Универзитета у Новом Саду www.uns.ac.rs), биографију, 
фотокопију личне карте (у случају чиповане личне кар-
те потребно је доставити очитану личну карту), оверене 
фотокопије диплома, списак радова и саме радове, потвр-
ду о томе да лице није правоснажном пресудом осуђено 
за кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе које издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској установи, као 
и све остале доказе који упућују на испуњеност услова 
предвиђених Законом, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилницима Универзитета и Факултета. 
Пријаве кандидата са прилозима подносе се Економском 
факултету у Суботици, Сегедински пут 9-11, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве неће бити разматране. 
Факултет неће враћати запримљену конкурсну докумен-
тацију кандидатима.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОШ „ЂУРО САЛАЈ“
24000 Суботица, Петефи Шандора 19

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање из 
члана 122 став 5, 139 и 140 став 1 и 2 Закона, тј. одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне школе, 
педагога или психолога, и то: 1. на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) студијама 
другог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука или 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) мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, дозво-
лу за рад наставника и стручног сарадника, односно поло-
жен стручни испит; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да има 
обуку и положен испит за директора установе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да није правноснажно осуђиван за привредни преступ 
у вршењу раније дужности; држављанство Републике 
Србије

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Републике Србије и уз одштампа-
ни пријавни формулар треба да приложи: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лиценцу, 
за наставника односно стручног сарадника, потврду о рад-
ном искуству након стеченог одговарајућег образовања 
(најмање осам година рада у установи у области образо-
вања и васпитања), оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству (не старије од 6 месеци), оригинал или 
оверену копију извода из матичне књиге рођених, доказ о 
знању српског језика (уколико кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику подноси доказ да 
је положио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће вискошколске установе), доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања издат од 
стране полицијске управе РС МУП (не старије од 6 месеци), 
доказ о неосуђиваности за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, издат од привредног суда (не старије од 
6 месеци), доказ да против кандидата није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу истра-
ге, потврђивањем оптужнице којој није претходила истра-
га или доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога, за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, издат од основног 
суда (не старије од 6 месеци од дана достављања прија-
ве на конкурс), доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност директора 
установе), доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
рада кандидата (извештај просветног саветника), оверену 
фотокопију лиценце за директора установе (ако је канди-
дат поседује), доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (прибавља се 
пре закључивања уговора о међусобним правима и оба-
везама директора), радну биографију и прилоге којима 
кандидат доказује своје стручне, организаторске и друге 
квалитете. Пријаву са доказима о испуњавању услова за 
заснивање радног односа на наведеном радном месту, 

са назнаком: „Пријава на конкурс за директора школе“, 
доставити у затвореној коверти лично или препорученом 
пошиљком, на адресу школе: ОШ „Ђуро Салај“ Суботица, 
Петефи Шандора 19, телефон: 024/525-743. Рок за пријаву 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање, 
као ни фотокопије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа.

ШАБАЦ

ОШ „НИКОЛА ТЕСЛА“
15359 Дубље, Ђенерала Драже Михаиловића 8

тел. 015/440-005
e-mail: osntddublje@gmail.com

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 (изузетно 
и става 3 Закона), треба да испуњава и друге услове у 
складу са чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 122 
Закона, које (као документацију) доставља уз пријаву 
на конкурс и то: 1) да има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и став 3) Закона; 
2) да има дозволу за рад, односно положен стручни 
испит за наставника или стручног сарадника; 3) да има 
обуку и положен испит за директора школе (изабрани 
кандидат који нема положен испит за директора дужан 
је да у року од 2 године од дана ступања на дужност 
положи наведени испит); 4) да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, што онемогућава рад у образовању (члан 
139 став 1 тачка 3 Закона); 7) да има држављанство 
Републике Србије; 8) да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар који 
се може преузети на званичној интернет старници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs/формулар за пријем у радни однос у 
установама образовања и васпитања). Уз одшампани 
пријавни формулар кандидат треба да приложи сле-
деће доказе о испуњености услова: доказ о стеченом 
одговарајућем образовању, у складу са одредбом чл. 
140 став 1 и 2 Закона - оригинал или оверена фото-
копија дипломе; доказ о поседовању дозволе за рад 
односно положен стручни испит за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника - оригинал или ове-
рена копија документа; доказ о поседовању обуке и 
положеног испита за директора (уколико га поседу-
је), а изабрани директор који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року до две године 
од дана ступања на дужност - оригинал или оверена 
копија документа; доказ о радном стажу у установи од 
најмање 8 година на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања - ори-
гинал или оверена копија; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима - лекарско уверење, не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверену копију истог; уверење да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања - оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци; потврду или уверење надлежног суда да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истарге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања - оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од 6 месеци; доказ надлежног привредног 
суда да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности директора (у било 
ком периоду рада) или вршиоца дужности директора 
- оригинал или оверена фотокопија, не старије од 6 

месеци; уверење о држављанству Републике Србије - 
оригинал или оверену фотокопију уверења, не старије 
од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија; доказ о знању срп-
ског језика на коме се остварује 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 за кандидата на конкурсу који је прет-
ходно обављао дужност директора школе (оригинал 
или оверену копију докумената), сходно члану 123 
став 14 Закона; преглед радне биографије и предлог 
програма рада школе. Доказ о испуњености услова да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доставља кандидат који 
буде именован за директора пре закључења уговора 
о међусобним правима и обавезама директора. Рок за 
пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Пријаве, уз 
одређену документацију, достављају се на горенаве-
дену адресу или лично у секретаријат школе. О резул-
татима конкурса кандидати ће бити обавештени у року 
од 8 дана од дана пријема решења о именовању дирек-
тора школе од стране Министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ВОЈВОДА СТЕПА“

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
њеног повратка

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
1) да имају одговарајуће образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, број 88/2017 и 27/2018-др. закони) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); 2) да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају 
српски језик и језик на којем остварују образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампан пријавни фор-
мулар кандидати треба да доставе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; доказ да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривична дела прописана чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, не старији од 6 месеци (овај документ издаје 
МУП-полицијска управа); уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од шест месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
прилаже кандидат који није стекао образовање на српс-
ком језику, тако што подноси доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријава са доказима 
о испуњавању услова конкурса доставља се на горенаве-
дену адресу.

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 (немач-
ки може бити и други језик), без обзира на радно иску-
ство; немачки језик - виши или конверзацијски 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 конкур-
са: до попуне. Лица за контакт: Снежана Јојић, Божидар 
Стојић, Мира Бјекић.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ У УЖИЦУ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 

Општа филозофија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив док-
тора филозофских наука. Општи предуслов: кандидати 
морају да испуњавају општи предуслов у погледу неосуђи-
ваности утврђен чл. 72 став 4 Закона о високом образо-
вању и чл. 124е, ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу и 
чл. 89 Статута Педагошког факултета у Ужицу. Кандидати 
уз пријаву достављају: биографију, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврду надлежног 
органа (полицијске управе) да нису осуђивани за кривична 
дела происана чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовњу 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 нивоима студија; спи-
сак стручних и научних публикација; друге доказе којима 
се доказује испуњење прописаних услова. Правноваља-
ну конкурсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, кандидати су обавезни да доставе и у 
електронској форми (на CD). Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документима са назнаком „За конкурс“, доставити на 
адресу: Педагошки факултет у Ужицу, Трг Светог Саве 36, 
31000 Ужице.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Сарадник у звање сарадника у 
настави за уже научне области 

Архитектура и урбанизам и 
Грађевинско инжењерство

на одређено време
УСЛОВИ: студент мастер академских студија Архитектура, 
модул Архитектонско конструктерство, завршене основне 
академске студије на архитектонском факултету са просеч-
ном оценом најмање 8. Кандидат уз пријаву подноси био-
графију, оверену диплому о завршеним основним академ-
ским студијама, уверење да је постигао успех на основним 
студијама са просеком најмање 8 уколико није садржан у 
дипломи, уверење да је уписао мастер академске студије 
Архитектура, модул Архитектонско конструктерство на 
архитектонском факултету, као и остале услове прописа-
не Законом о високом образовању, Статутом школе, Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних места 
школе и Правилником о избору наставника и сарадника 
школе. Пријаву на конкурс, биографију и списак објавље-
них радова доставити на CD-у, уређено на MS Wordu и у 
штампаној форми. Пријаве на конкурс достављају се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса на адресу 
Високе школе струковних студија Ужице у Ужицу.

ВРАЊЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ВЛАДИЧИН ХАН
17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21

тел. 017/473-900, 017/474-095

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене 

послове
УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
поред општих услова прописаних Законом о раду („Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 75/14, 13/17 - УС и 
113/17), испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, број 88/17 и 27/18). Кандидат 
треба да поседује одговарајуће образовање из области 
економских наука, а у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 

за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Неопходно је да кандидат познаје рад на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да 
приложе одговарајућу документацију којом се доказује 
испуњеност прописаних услова, и то: оверену фотокопију 
уверења или дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању, оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци), ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од шест месеци), оригинал уверења о неос-
уђиваности. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Кандидат који буде 
изабран, пре закључења уговора о раду доставља уве-
рење о здравственој способности, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним, попуњеним и потписаним формуларом, 
достављају школи, лично или поштом у затвореној ковер-
ти, са назнаком „За конкурсну комисију”, на горенаведену 
адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације могу се добити од секретара школе, 
на телефон: 017/473-900.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“

Бујановац, Бранка Радичевића 1
тел. 017/651-257

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има IV степен стручне 
спреме, завршен програм обуке за педагошког асистента 
(уводни модул), држављанство Републике Србије, пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - др. закони) и да зна 
српски језик. Уз пријаву на конкурс доставити: попуњен 
пријавни формулар објављен на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, оверену фотокопију дипломе о стеченом 
средњем образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од шест месеци), 
краћу биографију, доказ о неосуђиваности за наведе-
на кривична дела прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл.гласник РС” 88/2017 и 27/2018 - др. закони), који 
издаје МУП Србије (не старије од 6 месеци) - оригинал 
или оверену фотокопију, доказ о завршеном програму 
обуке за педагошког асистента (уводни модул) - ориги-
нал или оверену фотокопију, доказ да зна српски језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском јези-
ку. Кандидат који буде изабран, пре закључења угово-
ра о раду доставља уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима. 
Потребна документација заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља се школи у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју именује директор. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Конкурсна комисија сачиња-
ва листу кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке способности за рад са децом и ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима и 
доноси решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима обавиће се у просторијама школе, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавештени на 
бројеве контакт телефона које су навели у својим прија-
вама. Рок за подношење пријава је осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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мене пријаве неће се разматрати. Ближе информације о 
јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/651-257. 
Пријаве са потребном документацијом доставити лично 
или поштом у затвореној коверти, са назнаком „За кон-
курсу комисију”, на адресу: Основна школа „Бранко Ради-
чевић“, 17520 Бујановац, Бранка Радичевића 1.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
19350 Књажевац, Омладинска 3

тел. 019/3732-606

Наставник српског језика
са 66% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана, замена раднице на 
породиљском одсуству

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
замена раднице на породиљском 

одсуству

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно замене директора у првом 

мандату

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове пропи-
сане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл.гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - даље: Закон) и важећим Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018), и то: да има високо образовање стече-
но на студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије, и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, уз завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета или висо-
ко образовање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик, на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса на пријавном формулару 
који се преузима са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, уз који 
се доставља потребна документација, односно докази о 
испуњености услова за избор кандидата, и то: доказ о 
стеченом одговарајућем образовању (оверена фотоко-
пија дипломе); доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (потврда, 
уверење или други документ издат од стране МУП-а РС); 
доказ да кандидат има држављанство Републике Србије 
(уверење, оригинал или оверену копију); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену копију); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику (потвр-
да, уверење или други документ којим се доказује да је 
испит из српског језика положен по програму одгова-

рајуће високошколске установе). Напомена: одабраним 
кандидатима се врши психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности (лекарско уверење) доставља 
само изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду. 
Осим наведеног, кандидати достављају и краћу радну 
биографију. По завршетку конкурса примљена доку-
ментација се не враћа кандидатима. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе или предати пре-
порученом поштом на горнаведену адресу, са назнаком 
„За конкурсну комисију“. Информације о конкурсу могу се 
добити телефоном, на број: 019/3732-606.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19376 Сумраковац

Наставник географије
са 35% радног времена, на одређено 

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

радника
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују одговарајуће образовање из чл. 140 Закона 
основама система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017): на студијама другог степена 
(мастер акдемске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стучне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука, или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области, или области педагошких нау-
ка; на основним студијама у трајању од четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018); да поседују психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело из чл. 
139, ст. 1, тачка 3) Закона основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017); да 
поседују држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. За радно место наставника географије кандидат 
доставља: CV, краћу животну и радну биографију, оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, ове-
рен препис/фотокопију уверења, сертификата, потврде 
или друге исправе високошколске установе да је поло-
жио испит из српског језика (за кандидате који образо-
вање нису стекли на српском језику), извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству РС (не старије 
од 6 месеци), уверење из казнене евиденције да лице 
није осуђивано (уверење МУП-а), уверење из основног и 
вишег суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак за кривична дела за која је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, или родоскрвнуће, примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, правог саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њих није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторско понашање. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља се пре закључи-
вања уговора о раду. У току трајања поступка одлучивања 
о избору наставника географије Конкурсна комисија, коју 
именује директор школе, врши ужи избор кандидата који 
се у року од осам дана, од дана истека рока за подношење 
пријава, упућују на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална служба 
за запошљавање, о чему ће кандидати бити благовреме-
но обавештени. Одлуку о избору кандидата директор ће 
донети у року од осам дана од дана добијања резултата 
психолошке процене способности за рад са децом и уче-
ницима. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се узимати у разматрање. Потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом кандидати дос-
тављају на адресу школе: ОШ „Ђура Јакшић”, 19376 Сум-
раковац, са назнаком „За конкурс”. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на број: 
030/466-215 и 030/466-317.

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор физичког васпитања; дипломирани 
педагог физичке културе; професор физичке културе; 
професор физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреације; профе-
сор физичког васпитања - дипломирани кинезитерапеут; 
дипломирани професор физичког васпитања и спорта 
- мастер; дипломирани професор физичког васпитања 
кинезитерапије - мастер; мастер професор физичког вас-
питања и спорта; мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет). Уз 
пријаву потребно је приложити: краћу биографију, доказ 
о испуњености услова из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/17 и 27/18), оверену фотокопију дипломе о стече-
ном високом образовању, доказ о адреси на којој станује 
кандидат (као доказ овог услова кандидат може достави-
ти било који документ издат од надлежног органа), доказ 
о знању српског језика (ако кандидат прилаже дипло-
му о завршеном школовању на српском језику не треба 
да доставља додатне доказе за овај услов), уверење о 
држављанству РС. Право на учешће на конкурсу нема кан-
дидат који је осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна у трајању 
од најмање три месеца или за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изрчену кривичну санкцију, ни лице за које је у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
који буде изабран, пре закључења уговора о раду дужан 
је да достави уверење о здравственој способности за рад. 
Кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаву са неопходном доку-
ментацијом слати на горенаведену адресу. Напомена: На 
сајту Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја постављен је формулар који се попуњава приликом 
пријављивања на конкурс за пријем у радни однос у уста-
нови. Формулар је доступан у делу „Ново на сајту”.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС



   |  Број 813 | 23.01.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs52 

ЗРЕЊАНИН

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник у средњој музичкој школи 
за предмет дириговање

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос за 
радно место наставник у средњој музичкој школи за пред-
мет дириговање: 1) да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије): студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка уз претходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат треба да испуњава и 
услове у погледу степена и врсте образовања који су про-
писани чланом 4 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у стручним и уметничким школама у подручју рада 
Култура, уметност и јавно информисање („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17), односно да 
је: дипломирани музичар, усмерење диригент или музич-
ки педагог; дипломирани диригент; дипломирани музич-
ки педагог; дипломирани музичар - педагог; професор 
солфеђа и музичке културе; професор музичке културе; 
академски музичар - диригент; мастер музички уметник, 
професионални статус - диригент.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, 
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно 
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, 
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати достављају 
на горенаведену адресу, путем поште, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник у основној музичкој 
школи, предмет солфеђо

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник у основној музичкој 
школи, предмет теорија музике

са 5% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник у средњој музичкој 
школи, предмет солфеђо

са 65% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос за 
радна места наставник у основној музичкој школи - пред-
мета солфеђо, наставник у основној музичкој школи - 
предмета теорија музике и наставник у средњој музичкој 
школи - предмета солфеђо: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања које је стекло: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад.

Додатни услови за радна места наставник у основној музич-
кој школи - предмета солфеђо и наставник у основној 
музичкој школи - предмета теорија музике: кандидат треба 
да испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 
који су прописани чланом 2 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника у основној музичкој школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 18/13 и 2/17), односно 
да је:

За предмет солфеђо: дипломирани музички педагог; 
дипломирани музичар, усмерење музички педагог; про-
фесор солфеђа; професор солфеђа и музичке културе; 
дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус - музички педагог.

За предмет теорија музике: дипломирани музичар, 
усмерење музички педагог, композитор или етномузико-
лог; академски музичар - композитор; професор солфеђа и 
музичке културе; професор солфеђа; дипломирани музич-
ки педагог; дипломирани професор солфеђа и музичке 
културе; дипломирани композитор; дипломирани диригент; 
дипломирани музиколог; дипломирани етномузиколог; 
дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар умет-
ности, професионални статус: музички педагог, музички 
теоретичар или етномузиколог; мастер музички уметник, 
професионални статус - диригент; мастер композитор.

Додатни услови за радна место наставник у средњој 
музичкој школи - предмета солфеђо: кандидат треба да 
испуњава услове у погледу степена и врсте образовања 

који су прописани чланом 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у под-
ручју рада Култура, уметност и јавно информисање („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 2/17), 
односно да је: дипломирани музичар, усмерење музич-
ки педагог; дипломирани музички педагог; дипломирани 
музичар - педагог; професор солфеђа и музичке културе; 
професор солфеђа; мастер теоретичар уметности, профе-
сионални статус - музички педагог. 

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, 
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно 
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, 
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос на оглашено радно место, кандидати достављају на 
горнаведену адресу, путем поште, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве ће бити одбачене. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник у средњој музичкој школи 
за предмет виолина

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник у основној музичкој 
школи за предмет виолина

са 5% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос за 
радна места наставник у средњој музичкој школи за пред-
мет виолина и наставник у основној музичкој школи за 
предмет виолина: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка уз претходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета, 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Додат-
ни услови за радно место наставник у средњој музичкој 
школи за предмет виолина: за радно место наставник у 
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средњој музичкој школи за предмет виолина кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте обра-
зовања који су прописани чланом 4 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 
2/17), односно да је: дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста, дипломирани музичар - виолиниста; академски 
музичар виолиниста; мастер музички уметник, професио-
нални статус - виолиниста. Додатни услови за радно место 
наставник у основној музичкој школи за предмет виолина: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/13 и 2/17), односно да је: дипломирани музичар, усме-
рење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; 
академски музичар виолиниста; мастер музички уметник, 
професионални статус - виолиниста. Приликом пријављи-
вања на конкурс кандидат је дужан да достави: попуњен 
пријавни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; оверену фотокопију дипломе или уверења о сте-
ченом одговарајућем образовању; оригинал или оверену 
фотокопију уверења из казнене евиденције Министарства 
унутрашњих послова; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; оверену 
фотокопију дипломе или уверења о завршеној средњој, 
вишој или високој стручној спреми на српском језику или 
оверену фотокопију потврде којом се доказује да је поло-
жио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе - за доказ о знању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар, биогра-
фију са подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) 
и важећим, односно овереним фотокопијама докумената 
тражених у конкурсу, а којима се доказује испуњеност 
услова за пријем у радни однос на оглашено радно место, 
кандидати достављају на горенаведену адресу, путем 
поште, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве ће бити одбачене. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник у средњој музичкој школи 
за предмет виолина

са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник у основној музичкој 
школи за предмет виолина
са 37,5% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос за 
радна места наставник у средњој музичкој школи за пред-
мет виолина и наставник у основној музичкој школи за 
предмет виолина: 1. да има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије): студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука уз претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2. има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 

давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. има држављанство Републике Србије; 5. 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Додатни услови за радно место наставник у 
средњој музичкој школи за предмет виолина: кандидат 
треба да испуњава услове у погледу степена и врсте обра-
зовања који су прописани чланом 4 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним и уметничким школама 
у подручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 16/15, 11/16 и 
2/17), односно да је: дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста дипломирани музичар - виолиниста; академски 
музичар виолиниста; мастер музички уметник, професио-
нални статус - виолиниста. Додатни услови за радно место 
наставник у основној музичкој школи за предмет виолина: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника у основној 
музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
18/13 и 2/17), односно да је: дипломирани музичар, усме-
рење виолиниста; дипломирани музичар - виолиниста; 
академски музичар виолиниста; мастер музички уметник, 
професионални статус - виолиниста.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију уверења из 
казнене евиденције Министарства унутрашњих послова; 
оригинал или оверену фотокопију уверења о држављан-
ству Републике Србије; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеној средњој, вишој или високој стручној 
спреми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Пријавни формулар, биографију са подацима (име, 
презиме, адреса, контакт телефон) и важећим, односно 
овереним фотокопијама докумената тражених у конкурсу, 
а којима се доказује испуњеност услова за пријем у рад-
ни однос на оглашено радно место, кандидати достављају 
на горенаведену адресу, путем поште, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене. 

МУЗИЧКА ШКОЛА
„ЈОСИФ МАРИНКОВИЋ“
23000 Зрењанин, Трг слободе 7

тел. 023/561-104

Наставник у средњој музичкој школи 
за предмет клавир са 10% радног 

времена и за предмет упоредни 
клавир са 25% радног времена
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник у основној музичкој 
школи за предмет клавир

са 15% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Општи услови за пријем лица у радни однос 
за радна места наставник у средњој музичкој школи за 
предмет клавир, наставник у средњој  музичкој школи за 
предмет упоредни клавир и наставник у основној музичкој 
школи за предмет клавир: 1. да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања које је стекло: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, 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 интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета, 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. има држављанство Републи-
ке Србије; 5. зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Додатни услови за радна место 
наставник у средњој музичкој школи за предмет клавир и 
наставник у средњој школи за предмет упоредни клавир: 
кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 4. Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним и уметнич-
ким школама у подручју рада Култура, уметност и јавно 
информисање („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/15, 11/16 и 2/17), односно да је: за предмет клавир: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста; дипломирани 
музичар - пијаниста; академски музичар пијаниста; мас-
тер музички уметник, професионални статус - клавириста; 
дипломирани клавириста. За предмет упоредни клавир: 
дипломирани музичар, усмерење пијаниста или музички 
педагог; дипломирани музичар - пијаниста; дипломира-
ни музичар - оргуљаш; дипломирани музичар - чемба-
листа; академски музичар пијаниста; академски музичар 
оргуљаш; академски музичар чембалиста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста, оргуљаш 
или чембалиста; мастер теоретичар уметности, професио-
нални статус - музички педагог; дипломирани клавириста; 
професор солфеђа и музичке културе. Додатни услови за 
радно место наставник у основној музичкој школи за пред-
мет клавир: кандидат треба да испуњава услове у погле-
ду степена и врсте образовања који су прописани чланом 
4 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
у основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 18/13 и 2/17), односно да је: дипломирани 
музичар, усмерење пијаниста; дипломирани музичар - 
пијаниста; академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник, професионални статус - клавириста.

ОСТАЛО: Приликом пријављивања на конкурс кандидат 
је дужан да достави: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену фото-
копију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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образовању; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције Министарства унутрашњих 
послова; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о завршеној средњој, вишој или 
високој стручној спреми на српском језику или овере-
ну фотокопију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе - за доказ о знању српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Пријавни формулар, 
биографију са подацима (име, презиме, адреса, контакт 
телефон) и важећим, односно овереним фотокопијама 
докумената тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на оглаше-
но радно место, кандидати достављају на горенаведену 
адресу, путем поште, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве ће бити одбачене. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др БОШКО ВРЕБАЛОВ“

23270 Меленци, Српских владара 63
тел. 023/741-230

Психолог
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка на рад одсутне 
запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове утврђене чл. 139-144 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и чланом 6 Правилника 
о степену и врсти образовања 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 13/18). Кандидат треба да: 1) има одгова-
рајуће образовање - високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године и стечен стручни 
назив у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи, као 
и да испуњава услове који се односе на образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од 
најмање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик као језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. На основу Правил-
ника о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, посао радног места 
школски психолог може да изводи: професор психо-
логије, дипломирани психолог - општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школски психолог 
- педагог, дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани-мастер, треба да поседу-
ју најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета.

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи: попуњену пријаву 
на конкурс на пријавном формулару који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; кратку биографију са контакт подацима; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом високом образо-
вању и стеченом одговарајућем стручном звању у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи; оригинал или 
оверену фотокопију доказа о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина од нај-
мање 30 бодова као и 6 бодова праксе у установи (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије или психологије) - кандидат који није стекао 

наведено образовање, обавезан је да га стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који су промени-
ли име или презиме после издавања дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење надлежне полицијске управе да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (оригинал или оверена фото-
копија); уколико кандидат није стекао образовање на срп-
ском језику, у обавези је да достави потврду одговарајуће 
образовне установе да је положио испит из познавања срп-
ског језика. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају шко-
ли. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Пријаве 
слати на адресу школе или донети лично, радним даном од 
8.00 до 12.00 часова. Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подноси само иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о раду. Конкур-
сна документација се не враћа. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2

тел. 023/533-270

Наставник предметне наставе - 
наставник здравствене неге

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

54,29% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17), треба да испуњава и посебне услове прописа-
не чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да: 1) има одговарајуће образовање: 
у складу са чланом 140 Закона о основама система образо-
вања које је стекао: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; б) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Здравство и социјална заштита („Службени гласник РС - 
Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): виша меди-
цинска сестра - техничар; струковна медицинска сестра; 
организатор здравствене неге; специјалиста струковна 
медицинска сестра; дипломирана медицинска сестра; мас-
тер медицинска сестра; виша медицинска сестра општег 
смера; виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши меди-
цински техничар; дипломирани организатор здравствене 
неге; дипломирани организатор здравствене неге - мас-
тер; мастер организатор здравствене неге; мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене основне ака-
демске студије у области здравства). Лице треба да има 
претходно стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита. Кандидат треба и да: 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-

тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати треба да доставе: попуњен пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о траженој врсти и степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о претходно 
стеченом средњем образовању у подручју рада Здравство и 
социјална заштита; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ о испуња-
вању услове из члана 139 став 1 тачка 5 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе (оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик; оригинал или оверену фотокопију уверења (извода 
из казнене евиденције) Министарства унутрашњих послова, 
којим кандидат доказује да није осуђиван у складу са чланом 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању услова је 8 
дана, рачунајући од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаве се шаљу поштом или 
предају лично на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Сва потребна обавештења можете добити од секре-
тара школе, лично или телефоном на број 023/533-270.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА

„НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Народног фронта 1

Наставник предметне наставе - 
програмирање

у одељењима у којима се образовно-
васпитни рад остварује на мађарском 

језику, на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

30% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних чла-
ном 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 васпи-
тања, односно да: 1) има одговарајуће образовање; у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања које је стекло, а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије другог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука (кандидат 
мора имати завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета), 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 наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада елеткротехника („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 
4/2018 и 13/2018): (1) дипломирани инжењер електротех-
нике; (2) дипломирани инжењер електронике; (3) дипломи-
рани математичар, смерови: програмерски, рачунарства и 
информатике, (4) професор информатике; (5) дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно дипломира-
ни инжењер организације за информационе системе или 
дипломирани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и техно-
логије; (6) дипломирани инжењер рачунарства; (7) дипло-
мирани математичар; (8) мастер инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунарства, на свим 
студијским програмима; (9) мастер инжењер електротех-
нике и рачунарства, студијски програм рачунарске комуни-
кације и претходно завршене основне академске студије у 

Наука и образовање
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области електротехнике и рачунарства, на студијском про-
граму рачунарске мреже и комуникације: (10) мастер мате-
матичар; (11) мастер информатичар; (12) мастер инжењер 
информационих технологија; (13) мастер инжењер органи-
зационих наука (студијски програм Информациони системи 
и технологије или Софтверско инжењерство и рачунарске 
науке); (14) дипломирани математичар-информатичар. 
Лица из тач. (8)-(13), која су стекла академско звање мас-
тер, морају имати, у оквиру завршених студија, положених 
најмање пет предмета из области рачунарства и инфор-
матике (од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано програ-
мирање ) и најмање два предмета из једне или две сле-
деће области - Математика или Теоријско рачунарство, што 
доказују потврдом издатом од стране матичне високошкол-
ске установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати ради пријаве на конкурс треба да 
доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија), мађарски језик - оригинал уверење о 
неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, које према 
подацима из казнене евиденције издаје полицијска управа 
(уверење не сме бити старије од дана објављивања конкур-
са); оригинал уверење о држављанству Републике Србије, 
које није старије од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима доставља 
само изабрани кандидат 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”. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве на конкурс неће 
бити разматране. Пријаве на конкурс са документацијом 
доставити лично или путем поште на адресу: ЕГШ „Никола 
Тесла“, 23000 Зрењанин, Народног фронта 1, са назнаком 
„За конкурс“.

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 прописаних чла-
ном 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 васпи-
тања, односно да: 1) има одговарајуће образовање; у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања које је стекао: а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; б) на основним сту-
дијама 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 образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама у подручју рада елеткротехника („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 
8/2017, 4/2018 и 13/2018): 1) дипломирани економист; 2) 

дипломирани инжењер организације рада; 3) дипломира-
ни инжењер за индустријски менаџмент; 3а) дипломирани 
инжењер организационих наука - одсек за менаџмент; 4) 
мастер економиста, претходно завршене основне академске 
студије у области економије

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о траженој врсти и степену 
стручне спреме; доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или је положило испит из тог језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе (оригинал или 
оверена фотокопија) - мађарски језик, оригинал уверење 
о неосуђиваности, у складу са чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања, које 
према подацима из казнене евиденције издаје полицијска 
управа - уверење не сме бити старије од дана објављивања 
конкурса; оригинал уверење о држављанству Републике 
Србије које није старије од 6 месеци. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра 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 „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на 
конкурс неће бити разматране. Пријаве на конкурс са доку-
ментацијом доставити лично или путем поште на адресу: 
ЕГШ „Никола Тесла“, 23000 Зрењанин, Народног фронта 1, 
са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запосленог, са 44% радног 

времена
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („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 утврђе-
не у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о основама система 
образовања 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 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 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); 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. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу има образовање из члана 142 
став 1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу за рад 
(лиценцу). Без лиценце послове наставника, васпитача и 

стручног сарадника може да обавља: 1. приправник (најду-
же 2 године од дана заснивања радног односа у установи) 
2. лице које испуњава услове за наставника, васпитача и 
стручног сарадника са радним стажом стеченим ван уста-
нове, под условима и на начин утврђеним за приправнике 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног односа у уста-
нови), 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. педагошки и андрагошки асистент и помоћни 
наставник. Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада у предметној настави из страног језика као обавезног 
предмета у првом циклусу основног образовања и васпи-
тања могу да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег 
страног језика, 2) професор разредне наставе, 3) дипломи-
рани филолог, односно професор језика и књижевности, 
4) дипломирани школски педагог или школски психолог, 
5) дипломирани 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 психологије, као и методике наставе, 10) про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, 11) мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), 12) мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил немачки језик). Предност за извођење 
наставе из страног језика у првом циклусу основног образо-
вања и васпитања из става 2 овог члана имају мастер про-
фесор језика и књижевности (одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил), односно мастер филолог 
(одговарајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно мастер учитељ, односно 
дипломирани учитељ-мастер, односно професор разред-
не наставе, мастер професор или професор у предметној 
настави и наставник у предметној настави са положеним 
испитом Б2. Кандидат треба и да: има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик (језик на коме 
се остварује образовно васпитни рад). Уз пријаву на кон-
курс, кандидат је дужан да обавезно достави: 1. доказ о 
одговарајућем високом образовању: а) оверена фотоко-
пија дипломе/уверења траженог степена и врсте образо-
вања, б) доказ о образовању 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 мати-
чне књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 4. 
доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3), 
не старији од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија, 
5. доказ да је стекао образовање на српском језику или је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (диплома/уверење издато на срп-
ском 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 иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. Услови тра-
жени овим конкурсом доказују се приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос из члана 139 
Закона, у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. 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 настав-
ника немачког језика. Пријаве слати на адресу школе: Бран-
ка Радичевића 8, 23261 Лукићево, са назнаком „За конкурс”. 
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се директору школе, 
на телефон: 023/875-017.

Наука и образовање
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



„Брз развој информационих техно-
логија и њихових примена доноси нова 
занимања и укида нека стара. Сматра 
се да ће до 2025. године око 40 одсто 
свих постојећих занимања практично 
изумрети, али ће се појавити нека нова, 
у овом тренутку и непозната“, рекао је 
проф. др Душан Старчевић, са Факулте-
та организационих наука у Београду, на 
првом овогодишњем скупу „Јутарње ИТ 
новости“.

Догађаје под овим називом од про-
шле године редовно сваког месеца орга-
низују Друштво за информатику Србије 
и Удружење Привредне коморе Србије 
за електронске комуникације и инфор-
мационо друштво. Позивајући се на ана-
литичку компанију „Гартнер“, професор 
Старчевић је навео очекивања у вези са 
развојем бизниса у информационим тех-
нологијама. Између осталог, рекао је да 
се до 2021. године очекује пораст прихо-
да до 30 одсто у области претраживања 
интернет садржаја посредством упита 
са визуелним и гласовним подацима. 
Такође, пет од седам водећих компанија 
ће добити шансу за ново лидерство, зах-
ваљујући, пре свега, појави иновативних, 
тзв. „дисруптивних“ апликација.

Интересантно је да ће се до 2022. го-
дине корисници интернета сусрести са 
порастом лажних информација у односу 
на проверене за више од 50 одсто, што ће 
глобалну мрежу учинити све непоузда-
нијом. У вези са актуелним трендовима 
стратешких технологија (предиктивна 
логика, развој заснован на вештачкој 
интелигенцији, „дигитални близанци“, 
урањајуће технологије...), Старчевић је 
навео и за које технологије су највише 
заинтересовани купци. То су интернет 
апликације, аутоматизација процеса, 
вештачка интелигенција, технологије 

повезане са виртуелном реалношћу, нова 
генерација мобилних мрежа, 3Д штам-
пачи, дронови, биометрија и друго. За 
дронове је рекао да су тотално „ин“ и то 
дронови свих врста, напомињући да су 
ту у оптицају велика новчана средства 
и да би дронови, с комерцијалне тачке, 
могли бити и на првом месту.

У оквиру предавања под називом 
„Тренд развоја информационих техно-
логија и изазови у високом образовању“, 
професор Старчевић је навео да је за 
школовање академаца у информатичкој 
области препознато пет врста студија: 
рачунарске науке, рачунарско инжењер-

ство, информациони системи, софтвер-
ско инжењерство и информационе тех-
нологије. Детаљно објашњавајући сваки 
од ових студија, за информационе тех-
нологије је рекао да је у њиховом дефи-
нисању 2005. нагласак био на практич-
ним вештинама, док то данас није тако. 
Њихова данашња дефиниција је да су то 
студије системског приступа селекцији, 
развоју, примени, интеграцији и адми-
нистрирању безбедних рачунарских тех-
нологија, које корисницима омогућавају 
реализацију њихових личних, организа-
ционих и друштвених циљева.

Неке од кључних ИТ области, које раније 
нису биле препознате, а које данас постоје су: 
развој мобилних апликација, интеграција 
апликација са платформама друштвених 
мрежа, заштита података и комуникација 
на интернету, иновације у приступу и инте-
ракцији са мрежним апликацијама (говорна 
комуникација, урањајуће технологије), ау-
томатизација процеса и роботика, интернет 
апликације, рад са масивним подацима (Big 
Data), предиктивна аналитика и интелигент-
ни екосистеми. У сваком случају, од човека 
који заврши студије, рецимо у 2019. годи-
ни, очекује се да добро познаје ове области, 
како би био пожељан у одређеној компанији. 
Међутим, у информатичком образовању, 
како је речено, упитно је застаревање знања, 
као последица застаревања дотадашњих 
и увођења нових технологија, што се данас 
дешава на годишњем нивоу. Због тога се, на-
име, поставља питање шта студент има од 
онога што је научио на првој години, ако му 
факултет траје пет година, а знање застарева 
за годину дана .
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„Након завршетка средње школе 
покушала сам да се запослим, много 
пута сам конкурисала и наилазила на 
директну или индиректну дискримина-
цију. Сазнам да се траже радници, да су 
неопходни, пријавим се или одем на на-
значено место и чим се појавим кажу ми 
да су места попуњена“, истиче Здравка 
Симић, по националности Ромкиња, 
чија је животна прича уврштена у филм 
„Цијели мој живот је борба“.

Филм говори о шест Ромкиња из три 
државе (Србија, БиХ, Црна Гора), које су 
успеле да превазиђу наметнуте предра-
суде и стереотипе и постану инспира-
тивни примери успешних жена. Филм 
је реализован у оквиру друге фазе ре-
гионалног пројекта „За активну инклу-
зију и права Ромкиња на Балкану“, који 
је финансијски подржан од Аустријске 
развојне агенције и организације „Кер 
интернешенал“ (CARE International).

У филму и на конференцији за но-
винаре у Београду, одржаној поводом 
завршетка пројекта, Здравка Симић је 
истакла да су је управо предрасуде о 
Ромима, које и даље постоје, натерале и 
дале још већу снагу да се бори.

„Наслушала сам се прича и имала и 
лична искуства, да кад се Ромкиња негде 
појави или када се запосли, одмах се чују 
примедбе и шапутања: ’она је овде’, ’при-
пазите на своје торбе’ и слично. То је мени 
био подстрек за борбу, желела сам да се 
докажем, да постигнем лични успех, али 
и да помогнем свугде где могу и да се из-
борим против дискриминације са којом се 
у разним облицима сусрећу како ромска 
деца и млади, тако и одрасле особе. По-

чела сам да се бавим активизмом, да се 
ангажујем у ромској заједници, али сам 
у старту имала препреке и у својој поро-
дици. Мој супруг је сматрао да то није за 
мене, да ни интелектуално нисам дорасла 
томе, да је женин задатак да се брине о 
деци, да буде домаћица, да се држи ку-
хиње... И те речи: ’ти не можеш’, ’то није 
за тебе’, ’ко ће тебе ангажовати’, мени су у 

ствари давале снагу да се покренем и да 
докажем да могу“, каже Здравка.

Данас, после 12 година активизма, 
она може да каже да је успела, да је по-
могла многима, али и да се запослила и 
постала цењена у својој средини. Док је 
радила и док данас ради на више фрон-
това, ниједног тренутка није престала са 
образовањем и усавршавањем. „Студент 
сам треће године струковних студија аг-
роменаџмента, тако да једног дана себе 
видим и у том послу. Такође, већница сам 
у локалној самоуправи у Смедеревској 
Паланци, радим као педагошка асис-
тенткиња у основној школи, помоћник 
сам председника Одбора за образовање 
у Савету ромске националне мањине у 
Београду и активна у невладиној орга-
низацији ’Амаро дром’ у Смедеревској 
Паланци“, каже Здравка.

Поред ње, у филму су своја искуства 
изнеле и Фана из Никшића, Бехија из 
Подгорице, Тамара из Крушевца, Сњежа-
на из Прњавора и Мелина из Високог. Све 
оне су се, такође, бориле за бољи положај 
Ромкиња у друштву, па и за њихово запо-
шљавање, као основ на коме се могу те-
мељити и задовољити све друге потребе.

Здравка Симић је у филму, који је ре-
ализовала Феминистичка медијска про-
дукција „Крива“, као свој мото изабрала 
реченицу: „Жена је снага овог друштва, 
али и његов неискоришћени потенцијал“. 

ЦЕО МОЈ ЖИВОТ ЈЕ БОРБА
Искуства у запошљавању

Жена је снага овог друштва, али и његов неискоришћени потенцијал

С. Даниловић, фото: мц.рс
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Б ез обзира што је популарност овог 
занимања порасла у претходном 
периоду, школованих програмера 
и даље нема довољно, па је ова об-

ласт постала идеално решење за све који 
су у потрази за добро плаћеним послом. 
Висока зарада и могућност да у сваком 
тренутку пронађете посао, главне су од-
лике овог креативног занимања. Уз то, 
посао програмера вам омогућава и да 
бирате између самосталног кодирања од 
куће на фриленс пројектима или рада за 
одређеног послодавца у оквиру програ-
мерских тимова. 

Иако програмирање генерално от-
вара бројне могућности свима, поједине 
области се издвајају у односу на друге 
када су питању шансе за почетнике. 

Програмске језике као што су Јава, 
ПХП и Ц# можете савладати за нешто 
мање од годину дана учења по специја-
лизованим програмима, чак и ако се ни-
кад нисте сусретали са програмирањем, 
а стручњаци се слажу да ће познавање 
ових технологија бити све траженије на 
тржишту. 

Јава - један од најзаступљенијих
програмских језика 

Примена овог програмског језика у 
изради апликација за андроид мобилне 
телефоне учинила је Јава програмере 
једним од најтраженијих на тржишту. 
Јава платформе имају широку употребу 
и у програмирању и у примењеним соф-
тверским решењима, а крећу се од најјед-
ноставнијих дигиталних уређаја, преко 
МП3 плејера, до комплексних веб-серве-
ра и корпоративних апликација. 

Све то допринело је да вештине Јава 
програмера постану потребне свакој 
компанији која има свој ИТ сектор, а ови 
стручњаци често проналазе ангажмане 
и у банкама, осигуравајућим кућама, ин-
вестиционим компанијама, предузећи-
ма из области телекомуникација. Плата 

Јава програмера у окружењу креће се од 
600 до 2.400 евра. 

ПХП - за најједноставнији
улазак у свет веб-програмирања 

ПХП важи за веома једноставан и лак 
програмски језик за учење. Користи се за 
израду динамичког веб-садржаја, а чак 
80% сајтова на интернету направљено 
је управо на темељима ПХП-а. Учењем 
овог програмског језика припремићете 

се за креирање и одржавање напред-
них веб-апликација, веб-шопова, ин-
тернет портала или контент менаџмент 
(content management) система, попут 
WordPress-а. Константан раст интернета 
истовремено значи и бројне нове опције 
за ПХП програмере - да искористе своје 
вештине и зараде око 1.200 евра, што је 
просечна зарада у нашем региону за ове 
стручњаке. 

Ц# – креирајте напредне 
веб-апликације и сајтове 

Уколико се одлучите да постанете Ц# 
(„си шарп“) програмер, бићете у могућ-
ности да креирате програме и аплика-
ције за Windows платформу и интернет. 
Уз то, моћи ћете да радите и на другим 
разноликим пројектима – од развоја мо-
билних апликација и компанијског соф-
твера, па све до креирања игрица. Ши-
рока примена овог програмског језика, 
као и стална подршка велике компаније 
Мајкрософт, која је и развила Ц#, омо-
гућава свима који крену овим путем да 
брзо дођу до жељеног циља – одлично 
плаћеног посла. 

Ово ће бити најтраженије програмерске позиције у 2019.

Програмирање већ неколико година важи за убедљиво најперспективнији посао,
а такав тренд ће се наставити и у 2019. години

ТРАЖЕНА ЗАНИМАЊА

Извор: Б92

     
СРПСКИ ПРОГРАМЕРИ КРЕИРАЛИ СОФТВЕР ЗА АУСТРАЛИЈСКИ 

НАЦИОНАЛНИ УНИВЕРЗИТЕТ

   На Аустралијском националном универзитету (АНУ) почео је да ради оперативни систем 
софтвера који ова високошколска институција користи за дизајнирање студијских програма, 
курсева и садржаја предмета. То је један од кључних система на универзитету, а софтвер је 
урадила компанија Global IT Factory и он је највећим делом плод знања српских стручњака. 
   Амбасадор Србије у Канбери Мирољуб Петровић, који је присуствовао свечаности, истакао 
је да је посебно задовољан што су главне компоненте пројекта ЦМС креирали ИТ стручња-
ци из Србије. Директор компаније у Мелбурну Борис Резенблат рекао је за аустралијске ме-
дије да се нада да ће свој производ пласирати и на друге универзитете у Аустралији и свету. 
Здравко Лончар, директор Global IT Factory из Београда, рекао је да је потписан и уговор о 
одржавању система, као и да очекује да ће се производ развијати. Извор: еКапија



   |  Број 813 | 23.01.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs60 

Информације о порезу на имовину и другим изворним 
јавним приходима од 1. јануара доступни су „на клик“ 
грађанима, привреди и држави преко Јединственог ин-
формационог системa локалне пореске администрације.

Успешно је завршен један од најзначајнијих пројеката ди-
гитализације у 2018. години - формирање Јединственог инфор-
мационог система локалних пореских администрација.

„Пребацивање података 145 локалних пореских админи-
страција који су се водили у локалу од 2007. године у разли-
читим информационим системима у јединствени систем, није 
било нимало једноставан задатак, поготово имајући у виду ве-
ома кратак рок од само 6 месеци, јер су се захтевали тачност, 
комплетност и уредност“, рекао је Михаило Јовановић, дирек-
тор Канцеларије за ИТ и еУправу и додао да нови систем, који 
је смештен у Државни дата центар, централизацијом података 
грађанима и привреди омогућава да виде све своје пореске 
обавезе на територији Републике Србије, као и да електрон-
ским путем поднесу пријаву за утврђивање пореза на имови-
ну. Погодност електронског подношења пријаве за утврђивање 
пореза на имовину ће нарочито значити правним лицима која 
морају сваке године да понављају овај поступак, а од фебруа-
ра на порталу ће бити доступна услуга електронског плаћања 
пореза. 

„Иако централизован, овакав начин обраде података неће 
нарушити специфичност и самосталност локалних админи-
страција, већ ће им обезбедити боље праћење и благовремено 
ажурирање евиденција. Такође, Министарство финансија и По-
реска управа ће имати комплетан електронски увид у локалну 
пореску аналитику свих физичких и правних лица, као и пре-
дузетника у Србији“, изјавио је Јовановић.

Овај пројекат је само једна карика у реализацији свеобух-
ватног уређења система електронске управе, који ће доприне-
ти и бржој и квалитетнијој реформи катастра, тј. потпуној ди-
гитализацији поступка овере уговора о продаји непокретности 
код нотара, упису у катастар непокретности и аутоматском 
подношењу пореских пријава и за пренос апсолутних права 

и за порез на имовину, кажу у Канцеларији за информационе 
технологије и електронску управу.

Све општине и градови, њихове управе и центри за со-
цијални рад у Србији укључени су у информационе системе 
електронске управе еЗУП и „Бебо, добро дошла на свет“ – роди-
тељски додатак. У циљу подршке увођењу ових информацио-
них система електронске управе и јачању капацитета органа 
локалне самоуправе, Канцеларија за информационе техноло-
гије и електронску управу донирала је рачунаре општинама 
Трговиште и Босилеград, чиме је стављена тачка на укључи-
вање свих јединица локалне самоуправе у ове системе.

„Преко информационог система еЗУП извршено је више 
од милион размена података по службеној дужности, тај сис-
тем дневно користи више од 300 органа јавне управе, а у њему 
ради више од 10 хиљада запослених. То значи да у првих годи-
ну и по дана коришћења овог информационог система грађани 
више од милион пута нису носили документацију од шалтера 
до шалтера већ је то држава обавила за њих, чиме је уштеђен 1 
милион сати чекања у редовима“, рекао је Михаило Јовановић, 
директор Канцеларије за ИТ и еУправу.

Поред тога, у оквиру Централног система матичних књига 
Министарства државне управе и локалне самоуправе, у који-
ма се воде подаци из три матичне књиге – рођених, венчаних 
и умрлих, успостављена је нова јединствена електронска еви-
денција о држављанима Републике Србије као четврта књига 
– књига држављана.

Како су подаци о држављанима Републике Србије по-
следњих 70 година вођени на различите начине и у оквиру 
различитих надлежности, успостављање електронске евиден-
ције о држављанима је представљало један од најзахтевнијих 
послова у оквиру пројекта дигитализације јавне управе, од-
носно успостављања електронских евиденција са подацима 
грађана у оквиру система електронске управе у Србији. 

ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА НА КЛИК

Извор: Канцеларија за информационе
технологије и електронску управу

Јединствени информациони систем



Бесплатна публикација о запошљавању 6101.08.201 23.01.2019. | Број 813 |   

Ч есто нам изгледа нелогично и несхва-
тљиво да неко напусти сигуран посао 
и солидну зараду и оде у неизвесност 
приватног бизниса. Међутим, све смо 

више сведоци да они који су то урадили нису 
погрешили и да сада имају успешан само-
стални бизнис. Јана Митровић (36) из Београ-
да, економиста по струци, управо је пример 
како се може успети у предузетништву ако 
се чврсто одлучите на то, ако имате план и 
кренете да производите нешто што је потреб-
но тржишту. Она данас у оквиру свог малог 
пољопривредног газдинства, готово у срцу 
Београда, узгаја и успешно пласира микро-
биље. 

„Седам година сам радила корпоратив-
ни посао у канцеларији и пошто имам троје 
деце није ми одговарало ни радно време, 
ни то што се породично мало виђамо, па 
сам одлучила да мењам правац у каријери. 
Искрено, није ми се допадала ни бранша у 
коју сам упала - маркетинг, а с друге стране 
осетила сам да немају сви благонаклон од-
нос према мојим трудничким боловањима, 
ранијим изласцима с посла због деце... Зато 
сам интензивно размишљала чиме бих мо-
гла самостално да се бавим“, каже Јана, која 
је сасвим случајно (у периоду када је поче-
ла да за своју децу спрема здраву храну), 
дошла на идеју да гаји клице. Док се рас-
питивала о томе и претраживала интернет, 
наишла је на примере узгоја микроповрћа 
и одлучила да јој то буде приоритет у пла-
нираном бизнису. 

„Схватила сам да клице нису довољне 
и да морам да проширим посао. Сазнала 
сам да ресторани много више купују ми-
кробиље“, појашњава Јана, која је у међу-
времену кренула и са производњом јес-
тивог цвећа.

За почетак посла нису јој била потреб-
на велика средства, уложила је око 1.000 
евра за осветљење, семе, земљу, амба-
лажу..., а две прве полице за биљке поста-
вила је у трпезарији у стану. „Када сам по-
чињала нисам уопште размишљала о некој 
новчаној помоћи са стране, уложила сам 
сопствена средства. Нисам се распитала, 
нити сам уопште знала да постоји могућ-
ност да се од Националне службе за запо-
шљавање могу добити бесповратна сред-
ства за почетак посла. Имам мало урбано 
пољопривредно газдинство, што је, иначе, 
постало тренд у свету, који сада осваја и 
Србију - да се људи у урбаним срединама, 
у својим становима и зградама, баве уз-
гојем микробиља, поврћа у води и слично“, 
каже наша саговорница, која је пре две и 
по године, када је почела узгој микробиља, 
кренула да га нуди ресторанима и за првих 

шест-седам месеци успоставила сарадњу 
са њих двадесетак.

„Тада сам видела да то у шта сам се 
упустила има смисла. Наравно, требало 
је пуно труда, обилазака ресторана, бри-
ге о биљкама која мора бити 24-часовна. 
Све је то захтевно, али данас сам баш 
задовољна са оним што сам постигла“, 
каже Јана, чије газдинство сарађује са 
око 120 ресторана који од ње набављају 
неколико врста ротквица, грашак, руко-
лу, броколи, цикорију, црвени купус, сун-
цокрет, слачицу, лук, цвеклу, босиљак... „У 
свакодневној садњи и развозу имамо 18 
врста микробиља, четири врсте клица и 
јестиво цвеће. Семе набављамо од једне 
наше фирме, а доста и из иностранства. 
Битно је да је семе нетретирано и по мо-
гућности органско, а купујемо и био-семе. 

Ресторанима достављамо изданке нашег 
биља и онда они у кухињи секу колико им 
треба и сервирају свеже пред госта, као 
последњи детаљ на тањиру који уобли-
чи целу причу. Ово биље је лепо, има га 
црвеног, љубичастог, зеленог, разних об-
лика и баш изгледа интересантно. Укуси 
су различити, неки су благи, неки љути, 
зависи које је поврће у питању“.

Јана истиче да је њено газдинство 
три месеца било укључено у пројекат 
УСАИД-а, када су добили значајне са-
вете стручњака и консултовали се са 
њима. „Имали смо сарадњу са техноло-
гом, стручњаком за маркетинг, дизајне-
ром, што нам је помогло да уобличимо 
целу причу“, каже Јана, која је, како смо 
закључили и с обзиром на достигнути 
број ресторана који су сада њени клијен-
ти, и сама успешно одрадила маркетинг 
у периоду пре него што је добила помоћ 
од УСАИД-а. У међувремену, њен бренд 
„Урбани фармери“ стигао је и на полице 
појединих трговинских ланаца, али и ма-
лих радњи. 

Јани у послу, по потреби, помажу три 
жене. У простору који је закупила има још 
простора за, како се то каже, проширење 
капацитета, односно за нове полице и нове 
биљке. Од наше саговорнице сазнајемо и 
да има конкуренцију у послу, али да то 
може бити и добро. „Има и других који 
ово раде, али по мени, конкуренција је 
понекад и потребна, јер вас стално држи 
на опрезу, тера вас да понудите нешто што 
други немају, једноставно речено, не доз-
вољава вам да се опустите“, закључује гос-
пођа Митровић.

Предузетничка прича

Београђанка Јана Митровић напустила је стални посао у мултинационалној 
компанији и већ две и по године се бави узгојем микробиља којим снабдева

око 120 ресторана

МИКРОБИЉЕ НА ТАЊИРУ

Славица Даниловић
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Како задржати младе из Србије да не оду у иностран-
ство, али и како привући оне који су отишли да се врате, 
само су нека од питања којима ће се бавити Координацио-
ни тим за праћење економских миграција.

За председника Тима предложен је министар за рад 
Зоран Ђорђевић, а до краја недеље очекује се да Влада да 
зелено светло да Тим почне са радом. 

Формирање Координационог тима који ће се бавити 
проблемом миграција одговор је наше земље на нови закон 
у Немачкој о усељавању, који ће олакшати запошљавање 
грађана других држава у тој земљи, па и оних који долазе 
из држава које нису чланице ЕУ.

Предложено је да то тело ради на изради Стратегије о 
миграцијама, а касније и на акционом плану.

„Циљ је да анализирамо миграције, потенцијалне про-
блеме по Србију, да дамо предлоге Влади Србије шта би тре-
бало да се уради како би задржали људе у Србији, привукли 
људе који су већ отишли да се врате, али и да страни др-
жављани дођу и раде у Србији“, рекао је Ђорђевић. 

На првом састанку договорено је да се Координациони тим састаје најмање два пута месечно, а по потреби и чешће. Осим 
представника Министарства за рад, у тиму ће бити и представници Покрајинске владе, министарстава - спољних послова, про-
свете, омладине и спорта, привреде, државне управе, Канцеларије за КиМ, Сталне конференције градова и општина, САНУ, Заво-
да за статистику, ПКС, Универзитета у Београду, синдиката, Уније послодаваца Србије, НАЛЕД-а, привредника.

Упитан колико људи годишње напусти Србију, Ђорђевић каже да не постоје подаци, јер многи одлазе да раде у иностранство на црно.
„Инсистирамо да је најбоље за наше људе да иду у иностранство да раде преко агенција, преко Националне службе за за-

пошљавање, како би држава могла да заштити њихова права у тим земљама. Међутим, људи се пријављују да иду туристички, 
раде на црно и онда када их ухвате депортују их за Србију“, нагласио је он.

Како каже, не постоје прецизни подаци ни колико је младих из Србије на школовању у иностранству.
„Неки подаци говоре да студентску визу у САД, без зелене карте или двојног држављанства, има око 3.000 младих из Србије“, 

закључио је Ђорђевић.

Тим за економске миграције

Извор: Танјуг

У општинским управама у Косовској Митровици, Зуби-
ном Потоку, Звечану и Лепосавићу пуштени су у рад ПОС 
терминали који омогућавају плаћање робе и услуга. Увођење 
ПОС терминала представља прву услугу еУправе која је 
уведена у јужној српској покрајини, са циљем да грађанима 
олакша плаћање административних такси на шалтерима 
општина.

„Од данас једна од савремених услуга електронске упра-
ве која је доступна у градовима и општинама широм Србије, 
доступна је грађанима Косовске Митровице, Зубиног Потока, 
Звечана и Лепосавића. Све административне таксе могу да се 
измире на лицу места плаћањем платним картицама, без по-
требе одласка на шалтере банке или поште. Захваљујући елек-
тронском плаћању на шалтерима управа, грађанима штедимо 
време и обезбеђујемо да на брз и једноставнији начин користе 
услуге“, рекао је директор Канцеларије за информационе тех-
нологије и електронску управу Михаило Јовановић, додајући 
да је то само први корак у намери да све услуге електронске 
управе које су доступне широм Србије буду доступне и нашим 
грађанима на Косову и Метохији, чему ће, истакао је, Канце-
ларија за ИТ и еУправу посветити посебну пажњу.

Развој еУправе и увођење електронских услуга је пут за 
успостављање економичне, ефикасне и транспарентне јавне 
управе, а истовремено представља и најефикаснији начин 
борбе против корупције и сиве економије.

КАКО ЗАДРЖАТИ РАДНИКЕ?

УСЛУГЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ УПРАВЕ

Извор: Канцеларија за информационе
технологије и електронску управу
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Портал је представљен у присуству премијерке Ане Брна-
бић, на конференцији у оквиру пројекта „Повећање при-
лика за запошљавање сезонских радника у пољоприв-
реди“, а присуствовали су и министар пољопривреде 

Бранислав Недимовић, министар за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања Зоран Ђорђевић, амбасадор Немачке То-
мас Шиб и директорка Пореске управе Драгана Марковић.

За процедуру пријаве и одјаве радника потребно је мање 
од 10 минута, независно од тога да ли се радник пријављује на 
један дан или на месец дана. Сви радници пријављени преко 
тог портала имају право на пензијско и инвалидско осигурање, 
као и осигурање у случају повреде на раду.

Недимовић је рекао да је прошле године било ангажова-
но законски свега 3.585 људи у пољопривреди, иако знамо да 
имамо бар 350.000 пољопривредних газдинстава која се сва-
кодневно баве пољопривредом.

„Имали смо незадовољне бераче у пољопривреди, нису 
имали никаква права, осим права на накнаду. Шта ако се деси 
нека повреда, све је у црној зони, а у пољопривреди се повреде 
дешавају скоро сваки дан“, казао је Недимовић.

Министар Ђорђевић је рекао да се овим законом први пут уво-
ди право на пензијско-инвалидско осигурање за ову категорију 
лица, тако да ће радећи на овим пословима стећи право на пензију.

„Сезонски радници у пољопривреди који раде на дан, два 
или дуже, у зависности од временских прилика и сезоне у 
пољопривреди, најчешће раде за надницу, без икаквог осигу-
рања и права по основу рада, а овим законом стичу право на 
пензију. Неће им се обустављати исплата новчане накнаде код 
Националне службе за запошљавање, неће се скидати са еви-
денције незапослених, неће бити обустављене исплате новчане 
социјалне помоћи у складу са прописима о социјалној зашти-
ти, тако да ће свој кућни буџет моћи да допуне накнадом за 
сезонски рад“, рекао је Ђорђевић и додао да сезонски радници 
остварују права на ограничено радно време и право на одмор у 
току дневног рада, дневни и недељни одмор, као и сва права на 
безбедне и здравствене услове рада и заштиту на раду.

Премијерка Ана Брнабић оценила је да ће пријављивање 
сезонских радника у пољопривреди преко онлајн платформе 
да им омогући сва права, али и да обезбеди у наредних пет 
година додатни приход за буџет од 15 милиона евра. Изразила 
је очекивање да ће од фебруара пријава сезонских радника у 
пољопривреди моћи да се обави и путем мобилног телефона.

„Ово је потврда онога што смо радили од 2014, а то је одго-
ворно вођење буџета и финансија“, рекла је Брнабићева и иста-
кла да би до краја 2019. године тај начин пријаве требало да се 
прошири и на раднике у сектору грађевине и туризма. „Про-
цењујемо да ће у наредних пет година ово значити додатних 15 
милиона евра прихода за државу и буџет, а са друге стране јед-
ну већу сигурност и за пољопривреднике и за људе који раде 
као сезонски радници у пољопривреди“, истакла је она.

У 2017. регистровано свега 3.585 сезонаца
У циљу сузбијања сиве економије и заштите права великог 

броја неформално ангажованих радника у сектору пољоприв-
реде, Влада је у сарадњи са НАЛЕД-ом и уз подршку ГИЗ-а 
2017. покренула реформу система радног ангажовања сезон-
ских радника у пољопривреди, кроз доношење новог систем-
ског закона, чија је примена почела овог месеца и израду он-
лајн платформе за поједностављену регистрацију радника.

Према подацима Пореске управе, у 2017. по уговорима о 
привременим и повременим пословима било је ангажовано 
свега 3.585 сезонских радника у пољопривреди.

Готово 95 одсто сезонских радника у пољопривреди ради 
на црно, без икаквог уговора, што значи да не остварују права 
из радног односа, попут права на социјално и пензионо осигу-
рање и осигурање од повреда на раду.

Скупштина је половином прошле године усвојила Закон 
о поједностављеном радном ангажовању радника на сезон-
ским пословима у одређеним делатностима, који се односи на 
пољопривреду, шумарство и водопривреду.

Портал за пријаву сезонаца

Министарство пољопривреде је у сарадњи са НАЛЕД-ом представило 
електронски систем за пријављивање сезонских радника у пољопривреди, 
односно портал www.sezonskiradnici.gov.rs, који ће обезбедити радницима

да имају сва права

ВЕЋА ПРАВА СЕЗОНСКИХ РАДНИКА

Извор: Танјуг, minrzs.gov.rs



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


