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УВОДНИК

ЖЕНЕ У ПРЕДУЗЕТНИШТВУ
Тема овог броја је социјално предузетништво и подршка жена-

ма да се едукују, развију своје вештине и удруже у оквиру заједнич-
ке пословне идеје. 

Током прошле године, удружење „Био Идеа“ у сарадњи са Си-
гурном кућом Сомбор организовало је радионице за предузетничке 
вештине и практичне радионице за израду био-сапуна у западно-
бачком округу. Циљ је био да у малим сеоским заједницама акти-
вирају жене и мотивишу их да направе промене. Обуку је завршило 
60 корисница, а о њиховом даљем пословном путу читајте у „Посло-
вима“. 

Представљамо вам рад Филијале Сремска Митровица Нацио-
налне службе за запошљавање, где се бележи константан пад броја 
незапослених, већи број запослених и све веће интересовање посло-
даваца да запосле људе са евиденције НСЗ уз коришћење услуге по-
средовања. У овој филијали истичу добру сарадњу са новоотвореним 
компанијама, а управо је отварање неколико великих компанија у 
том делу Србије омогућило да већи број људи дође до запослења. 

У оквиру Привредне коморе Србије почела је са радом онлајн 
платформа за повезивање и сарадњу науке и привреде, преко које 
ће моћи да се повезују компаније и научни институти и факултети, 
са циљем да се скрене пажња на научне пројекте који могу да имају 
примену у привреди. План је да се у оквиру сарадње осмишљавају и 
праве комерцијални производи и услуге и уводе иновативне техно-
логије у пословање, што доприноси новом тржишном потенцијалу, 
кажу у ПКС. 

Од вести издвајамо да су за пољопривреднике у Србији омо-
гућена додатна средства у оквиру ИПАРД програма, па се отварају 
нове могућности за улагања. Наиме, за пољопривреднике је ове 
године обезбеђено додатних 3,3 милиона евра, а новац ће моћи да 
се инвестира у физичку имовину пољопривредних газдинстава за 
прераду и маркетинг. Поред тога, корисницима су на располагању 
и нове могућности за улагање и лакше испуњавање одређених ус-
лова у сектору воћа, поврћа и меса.

Европска недеља превенције рака грлића материце обележена 
је од 21. до 27. јануара, а основна порука била је: „Рано откривање 
може спречити рак грлића материце“. Са циљем да се подигне свест 
жена о тој болести и укаже на значај превентивних прегледа у целој 
земљи, одржан је велики број различитих активности. 

Национална служба за запошљавање у сарадњи са Градским 
заводом за јавно здравље Београд организовала је акцију у Филија-
ли за град Београд НСЗ, у оквиру које су лекари разговарали са ко-
рисницама и давали им информације и савете како да очувају своје 
здравље.
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Филијала Сремска Митровица по-
крива Сремски округ, који обух-
вата град Сремску Митровицу 
и општине: Ириг, Инђија, Рума, 

Стара Пазова, Пећинци и Шид. У по-
следњих неколико година бележи се кон-
стантан пад броја незапослених, раст 
запослености и све веће интересовање 
послодаваца да на слободним радним 
местима ангажују лица која се налазе 
на евиденцији НСЗ, уз коришћење услуге 
посредовања.

Бесплатне услуге посредовања и про-
фесионалне селекције допринеле су да 
велики број новоотворених компанија ус-
постави добру сарадњу са сремскомитро-
вачком филијалом НСЗ и испоставама на 
територији Срема.

Отварање неколико великих компа-
нија омогућило је да значајан број људи 
лакше дође до посла.

„Данас се на нашој евиденцији налази 
15.589 незапослених, који су имали могућ-
ност да конкуришу на скоро 4.500 слобод-
них радних места, док је 2012. године број 
слободних радних места био 2.100, а број 
незапослених на евиденцији 31.190. То зна-
чи да је 2012. године за свако радно место 
аплицирало 15 незапослених са евиден-
ције“, каже Биљана Јаковљевић, начелница 
Одељења за посредовање у запошљавању 
и планирање каријере у Филијали Сремска 
Митровица НСЗ. 

Највећа разлика између броја неза-
послених и броја слободних радних места 
је била 2013. године, када је свако дваде-
сето лице имало прилику да се запосли, 
док је у 2018. години на 3 незапослена 
било једно слободно радно место.

Сарадња са локалном
самоуправом

„Локалне самоуправе Срема су због 
ефикасне општинске администрације, ко-
мунално уређених индустријских зона, 
повољног геостратешког положаја округа, 
добре инфраструктуре и политичке стабил-
ности, утицале да велики број страних ин-
веститора започне обављање делатности 
на територији Срема и запосли велики број 
грађана, чиме је знатно унапређен квали-
тет њиховог живота“, објашњава наша саго-
ворница и додаје да је једна од најважнијих 
карактеристика тржишта рада велики број 
неквалификованих лица. 

„Локалне самоуправе су препозна-
ле проблем незапослености као један 
од својих приоритета и сваке године из-
двајају средства из буџета како бисмо 
заједно реализовали програме запошља-
вања“, истиче Биљана.

Програми
Кроз индивидуални рад са тражиоци-

ма запослења препознате су њихове пот-
ребе и у складу са тим лица су укључена у 
одговарајуће мере и програме активне по-

литике запошљавања. Незапослени се за са-
мостално активно тражење посла припре-
мају кроз мотивационо-активациону обуку 
намењену неквалификованим и нискоква-
лификованим лицима, обуку за активно 
тражење посла за квалификована лица и у 
Клубу за тражење посла. У циљу повећања 
мотивисаности и компетенција за активно 
тражење посла, теже запошљива лица се 
укључују у Тренинг самоефикасности. Лица 
која су остала без посла укључују се у ради-
онице за превладавање стреса, у циљу кон-
структивног превазилажења истог.

Сајмови запошљавања
У току 2018. године Филијала Сремска 

Митровица је организовала четири сајма 
запошљавања, којима је присуствовало 
100 послодаваца и 2.600 незапослених. На 
сајму је понуђено више од 1.000 слободних 
радних места, а 830 лица се запослило 6 
месеци након завршетка сајма.

„Током прошле године у Филијали Срем-
ска Митровица у програм стручне праксе 
укључена су 142 лица, док се 100 запослило 
код послодаваца уз субвенције за запошља-
вање незапослених лица из категорије теже 
запошљивих. Субвенцију за покретање соп-
ственог бизниса добило је 125 незапослених, 
у обуке за тржиште рада је укључено 35 
незапослених, од тог броја 20 ОСИ, а у јавне 
радове било је укључено 268 незапослених, 
од којих 54 особе са инвалидитетом“, каже 
Биљана Јаковљевић и додаје да је 10 посло-
даваца добило субвенцију за запошљавање 
ОСИ без радног искуства. 

Планови
Уважавајући основни стратешки циљ 

политике запошљавања, показатеље стања 
и кретања на тржишту рада, као и резултате 
претходно спроведених активности, утврђе-
ни су приоритети политике запошљавања 
у 2019. години. „Радићемо на побољшању 
услова на тржишту рада и унапређењу ин-
ституција тржишта рада, подстицању запо-
шљавања и укључивања теже запошљивих 
лица на тржиште рада и пружати подршку 
регионалној и локалној политици запо-
шљавања“, закључује начелница Одељења 
за посредовање у запошљавању и плани-
рање каријере Филијале Сремска Митро-
вица НСЗ. Б.Ј., Ј.Б.

СВЕ МАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ У СРЕМСКОМ ОКРУГУ
Филијала Сремска Митровица Националне службе за запошљавање
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Од 2011. године удружење жена 
„Био Идеа“ ради на подстицању 
развоја социјалног предузет-
ништва, првенствено међу же-

нама које припадају теже упошљивим 
категоријама. Оснивачице и чланице 
удружења су управо жене које су прог-
лашене технолошким вишком, мајке 
деце са инвалидитетом или жртве по-
родичног насиља. Према речима Саниде 
Кларић, председнице удружења, њихов 
циљ је развој иновативних механизама 
социјалног предузетништва, којим се из 
ограничених ресурса ствара максимал-
на вредност и економско оснаживање 
рањивих група које им омогућава утицај 
на заједницу, а тиме и трајно побољшање 
њиховог положаја у друштву.

„Циљеве остварујемо кроз програ-
ме неформалног образовања угрожених 
група и њихово умрежавање ради зајед-
ничког наступа на тржишту и постизања 
одрживости њихових радионица. На тај 
начин доприносимо развоју социјалне 
економије, као саставног дела еконо-
мије одрживог развоја, која не угрожа-
ва животну средину, а омогућава ус-
постављање друштвене кохезије и бољег 
и праведнијег живота за све чланове 
заједнице“, каже Санида Кларић.

Током 2018. године, „Био Идеа“ је 
у сарадњи са Сигурном кућом Сомбор 
организовала радионице за предузет-
ничке вештине и практичне радионице 
за израду БИО сапуна на територији За-
паднобачког округа. „У околини Сомбора 
радили смо са женама из Бачког Моно-
штора, Бездана, Колута, Бачког Брега 
и Куле. Циљ је био да у малим сеоским 
заједницама пробудимо активизам жена 
и да их мотивишемо, показивањем при-
мера добре праксе социјалне франшизе 
‚Био Идеа‘, да своје животе узму у своје 
руке, да се суоче са проблемом и направе 
промене. Око 60 корисница пројекта за-
вршило је обуке за израду БИО сапуна и 
природне козметике, а што је најважније, 

пробудили смо активизам и жељу за ак-
тивним тражењем могућности за запо-
шљавање и самозапошљавање“, истиче 
председница удружења које је, у оквиру 
својих активности, у Бачком Моношто-
ру потписало франшизне уговоре са Ет-
но-кућом „Мали Бодрог“ и Пчеларством 
Перишкић, за производњу еколошких 
сапуна који су намењени за сувенирску 
продају и израду природне козметике на 
бази производа од меда.

„Ово су сеоска домаћинства која воде 
жене којима смо дали подршку кроз 
поделу знања и вештина, како би се ох-
рабриле да уђу у предузетничке воде. До 
краја 2018. Ержика, власница Етно-куће, 
успела је да сопственим средствима про-
шири капацитете, а Аница Перишкић је 
искористила промоцију коју смо јој пру-
жили, конкурисала и добила средства за 

опремање радионице у дворишту поро-
дичне куће“, прича наша саговорница. 
Она додаје да немају све жене могућ-
ности за покретање сопственог бизниса, 
неке од њих једноставно по природи нису 
за то да буду власнице сопственог посла, 
али имају идеју шта би хтеле да раде.

„На пример, Марина, жена у 40-тим 
годинама која је присуствовала нашим 
радионицама, рекла је на почетку обу-
ка да предузетништво и није баш за њу. 
Питали смо је шта би то њој одговарало 
и није знала да нам одговори. Након за-
вршених обука из области технике за по-
стављање циљева, поново смо је питали 
да ли има идеју шта би радила и она је 
мирно и јасно, у десетак реченица, изне-
ла комплетну пословну идеју о збриња-
вању старијих људи у њиховом селу. 
Након два месеца интензивне кампање 

УДРУЖИВАЊЕМ
ДО ПОСЛА

ТЕМА БРОЈА    Успешне активности удружења „Био Идеа“ на подстицању развоја 
социјалног предузетништва

„Треба мењати сопствену свест и навику да решење очекујемо од неког 
другог. Сами треба да стварамо шансе за себе, да се умрежавамо и да будемо 
информисани о подршци коју даје држава за незапослене. Ову подршку треба 

искористити и не одустајати и када је тешко“, порука је незапосленима од Саниде 
Кларић, председнице удружења „Био Идеа“, које је током 2018. године кроз бројне 
радионице на територији Западнобачког округа мотивисало многе незапослене 
жене да се активирају, узму будућност у своје руке и да се запосле или покрену 

сопствени бизнис
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коју смо спровели у локалној заједници и 
прилога на локалној телевизији, Марина 
је позвана на обуку за геронтодомаћице 
и сада то ради у Бачком Моноштору“, 
наводи Санида Кларић и додаје да су у 
Колуту, Бездану и Бачком Моноштору 
радили и са женама које припадају гру-
пама рањивих категорија.

„То су жене избеглице из Хрватске, 
жене жртве насиља и жене Ромкиње. У 
овом случају наше партнерство са Си-
гурном кућом Сомбор показало је како 
оправданост тако и делотворност“, за-
довољна је председница удружења „Био 

Идеа“. Она каже да је мултисекторско 
деловање у решавању питања незапос-
лености теже упошљивих категорија 
жена неопходно, па су они, као НВО ор-
ганизација, уз подршку Сигурне куће, 
у Западнобачком округу имали интен-
зивну сарадњу са НСЗ Сомбор, Центром 
за социјални рад Сомбор, Центром за 
социјални рад Кула и наравно Градском 
управом. Циљ је формирање предузећа 
за професионалну рехабилитацију, где 
би 50 одсто запослених била лица са пр-
вом и другом категоријом инвалидите-

та, а остатак запослених управо жене из 
теже упошљивих категорија.

На питање зашто ова врста преду-
зећа, Санида Кларић каже да је овим 
женама стварно потребна радна ин-
теграција и оспособљавање, како би у 
тешким животним ситуацијама добиле 
подршку да сва своја знања и вредности 
максимално укључе и да се кроз прак-
тичан плаћен рад оспособе за отворено 
тржиште рада.

„Управо кроз сарадњу са Сигурном 
кућом Сомбор, ближе смо упознале жене 
које су привремено смештене у заштиће-
ну средину и схватиле смо да ове жене 
нису, у том тренутку, спремне за отво-
рено тржиште рада. Послодавци очекују 
запосленог који неће своје приватне про-
блеме доносити на посао, а ове жене у 
тешкој животној ситуацији то нису у мо-
гућности. Исто важи и за Ромкиње. Њима 
треба време и простор где постепено уче 
о радној и општој комуникацији и оспо-
собљавају се за одређена занимања. У 
нашем случају то је производња средста-
ва за хигијену и паковање. Тек тако оспо-
собљена жена може да ослободи све своје 
потенцијале и да њене вештине и знања 
постану конкурентни на тржишту рада“, 
каже председница „Био Идее“, додајући 
да је њу и Тамару Савовић, директорку 
Сигурне куће Сомбор, примила и градо-
начелница Сомбора Душанка Голубовић 
и дала подршку за ову иницијативу, која 
ће се реализовати током 2019. године.

„Верујемо да се решење проблема 
налази у главама незапослених. Треба 
мењати сопствену свест и навику да ре-
шење очекујемо од неког другог. Сами 
треба да стварамо шансе за себе, да се 
умрежавамо и да будемо информисани 
о подршци коју даје држава за незапос-
лене. Ову подршку треба искористити и 
не одустајати и када је тешко“, закључује 
председница удружења „Био Идеа“ Сани-
да Кларић. Славица Даниловић

     
ПЛАСМАН ЧАРАПА
ПРЕКО ИНТЕРНЕТА

   „У Бачком Брегу упознале смо Ма-
рију. Она је двадесетак година била 
предузетница у Сомбору, али 2008. је 
затворила своју радњу, јер су занатски 
производи које је нудила постепено 
превазиђени. Управо се пресељава у 
Бачки Брег и тренутно је незапослена. 
Марија је изразила жељу да у свом селу 
формира клуб за старе, у коме би се ста-
рије жене окупљале и плеле чарапе од 
вуне. Марији помажемо да преко интер-
нета обезбеди пласман овог производа 
траженог у земљама северозападне 
Европе. У овом случају повезали смо 
и производњу сапуна са пустовањем 
вуне, а млађе колегинице, дизајнерке 
из удружења, интензивно раде на тра-
жењу јединственог дизајна у коме је 
видно изражен и етно-мотив са овог 
подручја“, испричала нам је председни-
ца удружења „Био Идеа“.
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Брзи развој економије и дигитали-
зација условили су предузећа да 
буду флексибилнија, да доносе брзо 
квалитетне одлуке и да се стално 

развијају. Знање и иновације свакако су на-
чин да се остане конкурентан и успешан. За 
развој привреде и подршку иновацијама за 
примену у индустрији важна је добра веза 
између научних институција и компанија. 
Свесни тога, привредници све више улажу у 
технолошке иновације и развој добрих идеја. 

Платформа за сарадњу науке и прив-
реде налази се на адреси www.nip.rs, а у 
Служби за иновације Привредне коморе 

Србије кажу да је то нова услуга, настала 
као резултат напора да се успоставе ква-
литативне везе образовања, науке и прив-
реде. ПКС је заправо спона, а саму сарадњу 
и комуникацију треба да успостављају 
и воде научници и професори који разу-
меју начине доброг пословања и пословни 
људи и власници компанија који схватају 
изузетан значај науке за даљи развој. 

План је да се уз помоћ платформе 
подстакну предузећа и научне институ-
ције да се повежу, у циљу осмишљавања 
и прављења комерцијалних производа и 
услуга и увођења иновативних техноло-
гија у пословање, што доприноси новом 
тржишном потенцијалу. 

„Да би сарадња науке и привреде била 
успешна, неопходне су чвршће везе образо-
вног и истраживачког система са привре-
дом, како би се ресурси који постоје и који 
се стварају кроз високо образовање и истра-
живање ефикасније користили“, кажу у ПКС.

На овај начин обезбеђују се релевант-
не информације, промовише се значај са-
радње и остварених резултата, јачају се 
капацитети за сарадњу и праћење ефи-
касности сарадње.

Платформа омогућава директну кому-
никацију са крајњим корисницима, који исто-
времено могу да буду из академског и прив-
редног сектора. Корисници имају могућност 
да постављају захтеве о сарадњи, као и да до-
ставе упите о услугама које их интересују или 
које нуде. Поред тога, могу да се информишу о 
доступним националним или међународним 
изворима финансирања, као и о инфраструк-
турној подршци. Коришћење платформе је 
бесплатно за све заинтересоване. 

Платформа је развијена уз подршку 
„Перформ“ пројекта Швајцарске агенције 
за развој и сарадњу СДЦ, који спроводе 
Helvetas Swiss Intercooperation и Универ-
зитет у Фрибургу. 

РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ

Јелена Бајевић
Извор: ПКС, Иновациони фонд

Онлајн платформа сарадње науке и привреде

Отворена је нова платформа на којој ће моћи да се повежу компаније са 
научним институтима и факултетима, са циљем да се скрене пажња на 

научне пројекте који могу да имају примену у привреди

     
ФОНД ЗА ИНОВАЦИОНУ ДЕЛАТНОСТ

   Фонд за иновациону делатност подржава сарадњу науке и привреде и то кроз про-
грам који пружа финансијску подршку иновативним технолошким пројектима са јасном 
визијом развоја и дефинисаним пословним моделом и стратегијом комерцијализације.
   Јавни позив за подношење пријава иновативних пројеката за 2019. годину затворен 
је крајем децембра прошле године, а предвиђена су средства у износу од 2,3 милиона 
евра. За финансирање иновативних пројеката кроз овај програм поднето је 67 пријава, 
укупне вредности од 25 милиона евра. Највећи број пријављених пројеката је из области 
прехрамбене индустрије и пољопривреде, машинства и машинског инжењеринга и ин-
формационо-комуникационих технологија, затим енергетске ефикасности, софтвера и 
израда апликација и других. Када је реч о расподели пријава по градовима Србије, као 
и до сада, највећи број пријава пристигао је из највећих универзитетских центара – Бео-
града, Ниша и Новог Сада.
   Сви подобни пројекти ће бити подвргнути међународном процесу евалуације, који је 
карактеристичан за програме финансирања Фонда. 
   Кроз овај програм Фонд за иновациону делатност додељује суфинансирање у мак-
сималном износу до 300.000 евра по пројекту и може обезбедити максимално до 70% 
укупног буџета пројекта, уз обавезно суфинансирање од стране конзорцијума у износу 
од минимум 30% укупног буџета пројекта.
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У Пироту је 16. јануара, у сали Град-
ског већа, одржана панел диску-
сија о резултатима спровођења 
програма влада Швајцарске и Ср-

бије „Знањем до посла“. 
Дискусија је окупила све релевантне 

актере у процесу јачања положаја мла-
дих на тржишту рада - потенцијалне 
послодавце, партнерске компаније, пред-
ставнике локалне самоуправе, Привред-
не коморе, Националне службе за запо-
шљавање - Филијале Пирот, образовне 
институције, невладин сектор, као и мла-
де који су учествовали у програмима 
обуке на радном месту. 

Драган Јенаћковић, в.д. директора Фи-
лијале Пирот НСЗ, говорио је о тренутном 
стању на тржишту рада, поготову о тр-
жишту рада младих, занимањима за који-
ма постоји и расте потражња, с обзиром на 
развој одређених грана привреде и дола-
зак страних инвеститора, као и о организо-
вању обука за тржиште рада у циљу пре-
вазилажења раскорака између школовања 
одређених кадрова и потреба привреде.

Представник Привредне коморе Алек-
сандар Симоновић истакао је добру сарадњу 
са Филијалом Пирот НСЗ и ангажовање на 
планирању и спровођењу активности и обу-
ка за занимања за којима се осетила пот-
ражња на локалном тржишту рада. Симо-
новић је навео да ће у овој години отпочети 
нови вид техничке сарадње између Града 
Пирота, Филијале Пирот НСЗ, Уговорне ок-
ружне привредне коморе, школа и прив-
редних компанија, ради побољшања понуде 
дефицитарних занимања на тржишту рада. 

Представник компаније „JLB-Soulier“ 
Душан Поповић навео је да је ова ком-
панија суочена са проблемом обезбеђи-
вања довољног броја CNC оператера и 
других радника за обраду метала, па 
су у неколико наврата организовали ин-

терну обуку за запослене, која је скупа 
и кошта не само новца, него и времена. 
Истовремено се поставља и питање како 
новообучене раднике задржати, мотиви-
сати да остану у компанији, узимајући 
у обзир величину компаније и њене фи-
нансијске и развојне капацитете. 

Начин за подизање нивоа запошљи-
вости младих је стицање додатних знања 
и вештина кроз спровођење различитих 
видова обука и реализацију пројеката. 
Један од њих је пројекат Швајцарске раз-
војне агенције, са којом је Национална 
служба за запошљавање октобра 2017. 
године потписала споразум о сарадњи. 
Пројекат „Е2Е - Знањем до посла: развој 
вештина младих и јавно-приватно парт-
нерство у Србији“, отпочео је са реализа-
цијом 1. октобра 2016. и спроводиће се до 
31. децембра 2019. године. Циљ пројекта 
је подизање запошљивости младих на 

социјално инклузиван и одржив начин, 
путем организовања програма развоја 
вештина младих у складу са потребама 
тржишта рада и успостављања локалних 
партнерстава у исту сврху. Град Пирот је 
један од пет циљних локација, односно 
градова и оппштина у Србији у којима се 
пројекат реализује, а партнери-брокери 
за успостављање сарадње на локалном 
нивоу за потребе спровођења пројекта 
су НВО ZIP Business Centre Incubator и УГ 
„Освежење“.

Филијала Пирот НСЗ је у претходном 
периоду са партнерима на пројекту имала 
врло успешну сарадњу, почев од обезбеђи-
вања информација о стању и кретањима 
на евиденцији незапослених, пружања по-
требних техничких и кадровских могућ-
ности за реализацију пројектних актив-
ности, учешћа релевантих представника 
филијале на састанцима, конференцијама, 
презентацијама и другим догађајима, итд. 

Кроз програм „Знањем до посла“ су у 
прошлој години реализована два пројекта 
обука. За 40 незапослених млађих од 30 
година организоване су обуке за графич-
ког техничара и оператера механичког 
процеса. Други пројекат била је обука 
младих Ромкиња за неко од занимања: ге-
ронтодомаћица, посластичарка, фризер-
ка/козметичарка и баштованка. По завр-
шетку ових обука запослило се 19 младих. 

Урсула Лојби, директорка Швајцарске 
канцеларије за сарадњу, поздрављајући 
ангажованост и посвећеност свих учес-
ника на пројекту и у самој панел диску-
сији, констатовала је корисност размене 
информација и искустава и указала на 
неопходност боље повезаности обра-
зовања и привреде, теорије и праксе и 
свих социјалних партнера на локалу. Она 
је истакла да је Швајцарска издвојила 
10 милиона евра за подршку запошља-
вању младих и одговарајућим реформа-
ма Владе Србије, те да очекује наставак 
пројекта.

ЗНАЊЕМ ДО ПОСЛА

Сузана Ђорђевић
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У Регионалној привредној комори Нишавског, Пиротског и 
Топличког управног округа у Нишу одржан је инфо дан о 
дуалном образовању. Скупу су присуствовали представ-
ници Регионалне привредне коморе, Школске управе, 

средњих школа, Националне службе за запошљавање, као и 
заинтересовани привредници.

Закон о дуалном образовању је донет 7. новембра 2017. го-
дине, а његова пуна примена у пракси је предвиђена за школ-
ску 2019/2020. годину. 

„Ми смо на самом почетку. Тренутно је у систем дуалног 
образовања укључено око 600 компанија и 4.500 ученика у 80 
школа. Наш систем дуалног образовања биће базиран на систе-
мима земаља које имају дугу традицију ученичке праксе, као 
што су Аустрија, Швајцарска и Немачка“, истакао је овом при-
ликом директор Регионалне привредне коморе Нишавског, Пи-
ротског и Топличког управног округа Александар Милићевић.

Дуално образовање је у нашој земљи управо и кренуло као 
пилот пројекат уз подршку Аустрије, Швајцарске и Немачке, 
још 2013. године. У питању је модел реализације наставе у сис-
тему средњег стручног образовања и васпитања, у коме се кроз 
теоријску наставу и вежбе у школи и учење кроз рад код посло-
давца, стичу, усавршавају, односно изграђују знања, вештине, 
способности и ставови (компетенције), у складу са стандардом 
квалификације и планом и програмом наставе и учења.

„Морамо да ухватимо корак са временом и да осавремени-
мо наш систем образовања. Свакако да ће бити проблема у ини-
цијалном периоду примене овог закона, али је битно разумети 
да је дуално образовање корисно како за фирме, тј. компаније, 
тако и за ученике. Морамо доста радити на информисању, пре 
свега родитеља, ученика, али и шире јавности, како би приме-
на система дуалног образовања била успешна“, истакао је овом 
приликом начелник Школске управе Ниш Драган Гејо.

Главни циљеви дуалног образовања су обезбеђивање ус-
лова за стицање, усавршавање и развој компетенција у складу 

с потребама тржишта рада, допринос јачању конкурентности 
привреде Републике Србије, обезбеђивање услова за запошља-
вање по завршеном образовању и обезбеђивање услова за даље 
образовање и целоживотно учење.

Један од главних партнера у увођењу система дуалног об-
разовања је и Национална служба за запошљавање.

„Сматрамо да је корист од дуалног система образовања ви-
шеструка. Пре свега, незапослена лица која ће долазити на еви-
денцију незапослених Националне службе за запошљавање ће 
имати знатно боља и квалитетнија знања и вештине, са знатно 
бољом припремом за улазак у свет рада. Очекивано је да ће 
концепт дуалног образовања допринети бољој конкурентности 
младих особа на тржишту рада и њиховом бржем и адекват-
нијем запошљавању“, истакла је овом приликом начелница 
Одељења за образовање и обуке Тамара Милошевић.

Прави ефекат и сугестије за даљи развој и побољшање ду-
алног образовања биће могуће дати након што барем једна ге-
нерација ученика у целини прође тај програм и уђе у свет рада. 
Национална служба располаже великом базом података и ана-
лиза у вези са запошљавањем, што представља добар основ за 
вршење компаративне анализе и добијање тачних података о 
ефикасности увођења нове мере, у овом случају дуалног обра-
зовања.

Овај систем пружа и вишеструку корист послодавцима, 
како је истакнуто на инфо дану. Послодавац има прилику да 
упозна ученика и обучава потенцијалног, будућег радника који 
има солидно теоријско знање. Ученици доприносе „свежини“ 
компаније и генеришу нову енергију и иновативност, а дуално 
образовање омогућава обуку ученика у складу са идентитетом 
послодавца и потребним вештинама, као и континуирано при-
лагођавање садржаја практичне наставе потребама тржишта 
рада које се стално мења. 

ИНФО ДАН О ДУАЛНОМ ОБРАЗОВАЊУ

Владан Крстић



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

1376
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              11 
Медицина                                         13
Здравство и социјална заштита                    22
Пољопривреда  23
Ветерина  23
Индустрија и грађевинарство              23
Саобраћај и везе                                       26
Наука и образовање                          27
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               Администрација и управа

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службе-
ницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07,  67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чла-
ном 99 Закона о изменама и допунама Закона о 
државним службеницима („Службени гласник РС“, 
број 95/18), 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), у скла-
ду са закључком Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 112-
5968/2018 од 28. јуна 2018. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: 
Министарство трговине, туризма и телекомуника-
ција, Београд, Немањина 22-26.  

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за статистичке 
и евиденционе послове, звање 

сарадник
Одељење за трговину и развој 

конкуренције, Сектор за трговину, 
услуге и политику конкуренције

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, радно искуство у струци 
од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање Закона о трговини („Службени гласник РС“, 
бр. 53/10, 10/13 и 44/18 - др. закон), Закона о зашти-
ти конкуренције („Службени гласник РС“, бр. 51/09 
и 95/13) и Правилника о начину и условима исти-
цања јединичне цене за поједине врсте произво-
да („Службени гласник РС“, број 116/14) - усмено; 
знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

III Адреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: Министарство трговине, туризма и телекому-
никација, Секретаријат министарства, Одељење за 
људске ресурсе, Немањина 22-26, 11000 Београд, 
са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачког радног места“.

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

V Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; 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.

VI Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење 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 досадашњем радном искуству; изјава 
о прибављању података о којима се води службе-
на евиденција у којој се странка опредељује 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 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на 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 
кандидат има положен државни стручни испит); 
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 радно иску-
ство). 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 фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама. Фотокопије докумената које нису овере-
не од надлежног органа неће се разматрати.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење 
о држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима, односно уверење о 
положеном правосудном испиту.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне податке 
о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако 
странка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама. Наведене доказе кандидат може достави-
ти 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 оглашено рад-
но место радни однос се заснива на неодређено 
време. 

IX Провера оспособљености, знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за 

оглашено радно место, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступ-
ку обавиће се у Београду, у просторијама Палате 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2 (источно крило) и просторијама Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација, Немањи-
на 22-26, почев од 22. фебруара 2019. године, о 
чему ће кандидати бити обавештени телеграмом, 
на адресе које наведу у својим пријавама.

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

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотоко-
пији овереној од надлежног органа (јавног бележ-
ника, у општинској управи или суду), биће одбачене 
закључком конкурсне комисије.

Овај конкурс се објављује на веб-страници Минис-
тарства трговине, туризма и телекомуникација: 
www.mtt.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
еУправе, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

На веб-страници Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs може се погледати опис посло-
ва оглашеног радног места.

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

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких рад-
них места у Министарству просвете, науке и техно-
лошког развоја који је објављен на веб-страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја: www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
еУправе, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови“, број 813 од 23.01.2019. 
године, исправља се у делу VIII Место, дан и 
време када ће се спровести изборни посту-
пак и гласи:

„Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашена радна места, изборни поступак 
ће се спровести у просторијама Службе за упра-
вљање кадровима, Нови Београд, Булевар Михајла 
Пупина 2, почев од 20. фебруара 2019. године, 
са почетком у 9.00 часова, о чему ће кандидати 
бити обавештени телеграмом на адресе које наве-
ду у својим пријавама, а ради провере познавања 
рада на рачунару и провере вештина аналитичког 
резовановања и логичког закључивања и органи-
зационих способности. За кандидате који успеш-
но заврше проверу познавања рада на рачунару 
и проверу вештина аналитичког резовановања и 
логичког закључивања и организационих способ-

Администрација и управа
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ности, провера других стручних оспособљености, 
знања и вештина наведених у тексту јавног конкур-
са биће спроведене у просторијама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, 
Немањина 22-26, с тим што ће кандидати о дату-
му и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које наведу у својим пријавама.“

У осталом делу јавни конкурс је непромењен.

ЛОЗНИЦА

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА

15300 Лозница, Крађорђева 2
тел. 015/879-257

Послови планирања одбране и 
ванредне ситуације

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
другог степена из области општенародне одбране 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно са стеченим образовањем на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање три године радног искуства у 
струци. Напомена: стручна оспособљеност, знања 
и вештине које се проверавају у изборном поступку 
- знање Закона о одбрани, Закона о радној војној и 
материјалној обавези, Закона о тајности података 
и других подзаконских аката, Закона о смањењу 
ризика од катастрофа и управљања у ванредним 
ситуацијама, Закона о заштити од пожара, усмено 
и непосредно кроз разговор са кандидатима.

Економски послови у области 
комуналних делатности

УСЛОВИ: високо образовање стечено на студијама 
другог степена из области економских наука у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно 
дипломирани економиста са стеченим образовањем 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, познавање рада на рачунару, положен 
државни стручни испит за рад у органима државне 
управе и најмање једна година радног искуства у 
струци. Напомена: стручна оспосбљеност, знања и 
вештине које се проверавају у изборном поступку - 
знање Закона јавним предузећима, Закона о кому-
налним делатностима, Закона о буџетском систему, 
Закона о рачуноводству, усмено и непосредно кроз 
разговор са кандидатима.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава и оста-
ле услове прописане законом: да је пунолетан 
држављанин РС, да није правоснажно осуђиван на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци, 
да му раније није престајао радни однос у државном 
органу, односно органу аутономне покрајине или 
јединице локалне смоуправе, због теже повреде 
дужности из радног односа и да испуњава остале 
услове одређене законом, другим прописом и актом 
о систематизацији радних места. Уз пријаву на 
оглас кандидат треба да достави следећу докумен-
тацију: извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; уве-
рење да није правоснажно осуђиван на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци (не старије од 
6 месеци); изјаву да му раније није престао радни 
однос у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоупра-
ве, због теже повреде дужности из радног односа; 
уверење о положеном државно-стручном испиту за 
рад у органима државне управе (лица са положе-

ним правосудним испитом уместо уверења о поло-
женом државно-стручном испиту за рад у држав-
ним органима достављају уверење о положеном 
правосудном испиту); доказ о радном искуству у 
струци; личну и радну биографију. Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, разумљиве, потпуне 
и уз које су приложени сви потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на оглашеном радном 
месту, назначене вештине и знања биће провере-
ни у просторијама Градске управе града Лозница, 
Карађорђева 2. О датуму и времену спровођења 
изборног поступка кандидати ће бити обавештени 
телефонским путем, путем електронске поште или 
поштом на бројеве и адресе које су навели у прија-
ви. Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
органима аутономне покрајине, органима јединице 
локалне самопураве или државном органу, подлежу 
пробном раду од шест месеци. Кандидат без поло-
женог државног испита за рад у државним органима 
прима се на рад под условом да тај испит положи до 
окончања пробног рада. Пријаве на оглас са потреб-
ном документацијом доставити на адресу: Градска 
управа Града Лозница, Карађорђева 2, са назнаком 
„За оглас“, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве доставити путем поште или лично, 
на шалтеру писарнице, приземље Градске управе. 
Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити 
у Градској управи Града Лозница, канцеларија број 
111 или путем телефона: 879-257. Конкурс спроводи 
Конкурсна комисија коју је именовао начелник Град-
ске управе Града Лозница. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве и непотпуне пријве и прија-
ве уз које нису приложени сви тражени докази, биће 
одбачене закључком конкурсне комисије.

ПРОКУПЉЕ

ИСТОРИЈСКИ АРХИВ ТОПЛИЦЕ
18400 Прокупље, Пасјачка 2

тел. 027/329-546

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може се именовати лице 
које поред општих услова утврђених законом тре-
ба да испуњава и следеће посебне услове: завршен 
филозофски факултет - група историја, правни 
факултет, економски факултет са најмање 5 годи-
на радног искуства у струци и положен стручни 
испит из архивистике. Кандидати достављају пред-
лог програма рада и развоја за период од 4 године, 
оверену копију дипломе или уверења о стеченој 
стручној спреми, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту из архивистике, оверену 
копију радне књижице или потврду послодавца о 
радном стажу, биографију кандидата, уверење да 
кандидат није правоснажно осуђиван, уверење не 
старије од шест месеци да се против кандидата 
на води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне по 
службеној дужности, уверење о држављанству РС, 
извод из МК рођених, доказ о општој здравственој 
способности (оригинал лекарског уверења). Тра-
жена документација не сме бити старија од шест 
месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања. Управни одбор обавља 
разговор са кандидатима који испуњавају услове 
и у року од 30 дана од дана завршетка конкурса 
доставља оснивачу образложени предлог листе 
кандидата. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
УО одбацује закључком против кога се може изја-
вити посебна жалба оснивачу у року од три дана 
од дана достављања закључка. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком: „За УО - пријава 
на конкурс“.

                                           Трговина и услуге

„МБ & ТОМА“ ДОО
11080 Земун, Давидовићева 5

e-mail: pekarambtoma@gmail.com
тел. 063/209-457, 062/242-791

Продавац у пекари
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, потребно рад-
но искуство 6 месеци. Кандидати своје пријаве 
могу слати путем имејл-адресе: pekarambtoma@
gmail.com или се пријавити на број телефона: 
063/209-457 или 062/242-791.

„АМАН“ ДОО СУРЧИН, БЕОГРАД
11270 Сурчин, Виноградска 52а

тел. 062/888-1173
e-mail: aman173@aman.co.rs

Продавац касир
место рада Панчево

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме. Директ-
но упућивање кандидата према договореним тер-
минима за разговор, Доситеја Обрадовића 8е, Пан-
чево, од 08.00 до 15.00 часова, јављање кандидата 
на телефон: 062/888-1173, лице за контакт: Мер-
сели Слободанка. Достављање радних биографија 
на увид.

„BPS SECURITY“ DOO
Београд, Краља Милутина 53/2

Физичко обезбеђење
на одређено време

20 извршилаца

УСЛОВИ: III, VII степен стручне спреме; радно 
искуство: небитно. Трајање конкурса: до попуне. 
Пожељно је да кандидати поседују лиценцу за 
физичко-техничко обезбеђење. Jављање канди-
дата на телефон: 063/1182-736 или слање биогра-
фије на имејл: belgradeprotection@gmail.com.

GREEN LINE SOLUTION DOO
11000 Београд, Др Милутина Ивковића 2а

тел. 011/400-4421

Хигијеничар
на одређено време

10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на занимање и стручну спре-
му. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон 
послодавца. Конкурс траје до 21.02.2019. године.

„FULLPIZZA“
УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
21000 Нови Сад, Цара Душана 84

тел. 065/6370-867

Пица-мајстор
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III, II или I степен стручне 
спреме; рад у сменама; обезбеђена исхрана. Рок 
за пријаву: 21.02.2019. Јављање на горенаведени 
број телефона.
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„СТАРА КОЛИБА“ ДОО
11070 Нови Београд, Ушће бб

тел. 063/550-255

Помоћна радница у кухињи
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: II или I степен стручне спреме. Прија-
ве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

СЗФР СТУДИО „ТАЛИЈА“
11070 Нови Београд
тел. 065/228-73-23

Женски фризер
пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство 6 месеци. Прија-
ве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

AL PACK DOO
24000 Суботица, Толминска 14

тел. 024/619-100

Спремачица
на одређено време 1 месец

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне 
спреме. Ближе информације путем телефона, од 8 
до 16 часова. Рок за пријаву: 14.02.2019. године.

ХАИ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО
24000 Суботица, 27. марта 3/ф

e-mail: hai.inženjering@gmail.com
тел. 064/3601-303

Монтер цевних инсталација 
(водовод, грајање)

2 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, пред-
ност монтер централног грејања или водовода и 
канализације или било који степен стручне спре-
ме; радно искуство 12 месеци. Теренски рад, пре-
воз обезбеђен, рад у сменама. Слање биографија 
на имејл, ближе информације на контакт телефон. 
Оглас је отворен до 21.02.2019. године.

„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 обу-
ка (Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook). Рад 
у сменама, радно време дуже од пуног (48 сати 
недељно); послодавац организује бесплатну обу-
ку 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. 
Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, 
Смедерева и Младеновца; послодавац организује 
седмодневну плаћену обуку за дато радно место; рад 
у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до попу-
не. 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 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стру-
чне спреме), дипломирани машински инжењер/
мастер инжењер машинства (VII/1 степен стручне 
спреме), без обзира на смер, са радним искуством 
у ауто-индустрији; машински инжењер (VI/1 сте-
пен стручне спреме), инжењер машинства (VI/2 
степен стручне спреме), дипломирани машински 
инжењер/мастер инжењер машинства (VII/1 сте-
пен стручне спреме) за моторна возила или вози-
ла са унутрашњим сагоревањем; радно искуство 
36 месеци; 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-механи-
чар; IV степен стручне спреме, сервисни ауто-ме-
ханичар; радно искуство 36 месеци; возачка доз-
вола Б категорије. 

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу своје рад-
не биографије да доставе на горенаведени имејл 
или да контактирају послодавца путем телефона 
или да се лично јаве на адресу 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 иску-
ство: 3 месецa на наведеним пословима.

Пеглер
10 извршилаца

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

Шивач (женске гардеробе)
10 извршилаца

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

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

„ТРГОЦЕНТАР“ ДОО
Београд, Вишњичка 61а

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

е-mail: zlatagajic@trgocentar.rs

Продавац у пекари
100 извршилаца

Пекар
50 извршилаца

Припремач пице
100 извршилаца

Магационер
40 извршилаца

Радник за печење готових 
производа

100 извршилаца

УСЛОВИ: од I до III степена стручне спреме; рад-
но искуство: небитно. Рад у сменама, обезбеђен 
смештај, исхрана и превоз. Рок трајања конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да се јаве на горена-
ведене телефоне особи за контакт Јелени Јањић. 

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

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

Место рада: Хотел „Мона“, Златибор, Чајетина

Кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; рад-
но искуство: минимум 12 месеци.

Помоћни кувар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; радно иску-
ство: минимум 6 месеци.

Конобар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

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

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

Трговина и услуге
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СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно иску-
ство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. 
Рок трајања конкурса: до попуне радног места. 
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 
кинеског на српски језик (усмена и писана конвер-
зација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
професор кинеског језика и књижевности - мастер 
професор кинеског језика и књижевности; дипло-
миран филолог; могу конкурисати и лица ван тра-
женог образовног профила 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 кон-
курса: до 25.01.2019. године. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на 
телефон послодавца.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

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

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

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

МКЛ ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО НИШ
18000 Ниш, Книнска 13
e-mail: mkl@mklnis.com

Помоћни радник
5 извршилаца

УСЛОВИ: пожељно је поседовање возачке дозволе 
Б категорије, рад са електричним алатима. Додат-
не инфоррмације на број телефона: 018/201-272.

ДОО „ЕДИ“
18000 Ниш, Матејевачки пут 19

Радник за рад на кетлерици и 
округло ланчање

3 извршиоца

Пеглар
2 извршиоца

Конфекционар - шивач
3 извршиоца

Плетач у трикотажи
3 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати могу своје пријаве да шаљу 
путем имејла: office@edi.rs или на адресу фирме. 
Додатне информације на телефон 063/433-696.

„YASSA-RESOURCES“ DOO
25000 Сомбор, Школска 15

тел. 060/1922-202

Агент за запошљавање
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; планер 
запошљавања; дипломирани психолог; мастер 
психолог; пожељна лиценца за рад у запошља-
вању; немачки језик - почетни ниво; достављање 
радних биографија на увид. Рок за пријаву је до 
попуне.

CSM 2017 DOO
26000 Панчево, Краљевачка 26

тел. 065/8969-888

Продавац
на одређено време, за рад у Београду

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спеме; пожељ-
но искуство у продаји; знање рада на рачунару; 
знање енглеског језика средњи ниво; поседовање 
возачке дозволе Б категорије. Рад се обавља у ТЦ 
Стадион, Заплањска 32. Кандидати могу да се јаве 
на контакт телефон: 065/89-69-888 или да пошаљу 
пријаву на e-mail: sunrapancevo@gmail.com, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ТР „МАНГО БИОШПАЈЗ“
11000 Београд, тел. 061/197-9969
e-mail: mango.biocentar@gmail.com

Продавац/менаџер продаје
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV-VI степен стручне спреме, предност 
имају нутриционисти и лица из медицинске или 
фармацеутске струке. Кандидати могу своје радне 
биографије да доставе путем e-mail адресе или да 
се јаве на телефон послодавца. Конкурс траје до 
08.02.2019. године.

NEWS BAR JERKOVIĆ
11000 Београд, Браће Јерковића 134, локал 2

тел. 060/391-9999

Конобар

УСЛОВИ: III - V степен стручне спреме, знање 
енглеског језика почетни ниво, радно искуство 6 
месеци.

Бармен

УСЛОВИ: III - V степен стручне спреме, знање 
енглеског језика почетни ниво, радно искуство 6 
месеци, искуство на прављењу коктела. 

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве на телефон 
060/391-9999. Конкурс је отворен до попуне рад-
ног места.

                               Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА ЗВЕЗДАРА
Београд, Олге Јовановић 11

Доктор медицине - специјалиста 
изабрани лекар за жене

Опис посла: Превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и ментал-
не поремећаје коришћењем специјализованих 
метода и техника, кроз примену принципа и про-
цедура савремене медицине, о чему води про-
писану медицинску документацију; организује 
и спроводи мере на очувању и унапређењу 
здравља појединаца и породице; ради на откри-
вању и сузбијању фактора ризика за настанак 
болести; прати здравствено стање становништ-
ва на свом подручју и осигурава податке за пот-
ребе здравствене статистике; утврђује ризике за 
здравље; предлаже и спроводи мере за њихо-
во отклањање, спроводи здравствено-васпит-
не активности и остварује сарадњу са кључним 
појединцима и организацијама у заједници; ради 
у превентивним саветовалиштима; организује и 
спроводи прописане систематске, циљане и скри-
нинг прегледе; учествује у посебним програмима 
(вакцинацијама, мере у току епидемије и масов-
них несрећа, мере за рано откривање болести); 
обавља специјалистичке прегледе и упућује на 
даљу дијагностику и прегледе: одређује начин 
и врсту лечења; прати ток лечења и усклађује 
мишљење и предлоге за наставак лечења; 
одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење; одређује дужину привреме-
не спречености за рад због болести или повре-
де; прописује лекове и медицинска средства, 
као и медицинско-техничка помагала; даје оцену 
о здравственом стању и упућује на оцену рад-
не способности; спроводи здравствену заштиту 
одређених категорија становништва, односно 
пацијената оболелих од болести за чију превен-
цију, дијагностику и лечење је специјализован; 
учествује у унапређењу квалитета здравствене 
заштите; обавља консултације са другим здрав-
ственим радницима и здравственим сарадници-
ма; планира, надзире и евалуира спровођење 
здравствене заштите.

УСЛОВИ: медицински факултет, специјализација 
из гинекологије и акушерства, положен струч-
ни испит, завршен курс из цитологије, основно 
познавање рада на рачунару. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа, 
поштом или личном доставом у архиву ДЗ Звез-
дара, Олге Јовановић 11, II спрат, соба 208. Уз 
пријаву поднети доказе о испуњености тражених 
услова. Тражени докази се предају у неовереним 
фотокопијама и не враћају се кандидатима. ДЗ 
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задржава право да поништи оглас уколико сма-
тра да ниједан од пријављених кандидата не 
испуњава услове за рад за тражено радно место. 
Резултати огласа биће објављени на интернет 
страници ДЗ.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
19.12.2018. године, поништава се у целости за 
следећа радна места:
- лекар на специјализацији из педијатрије, 
за потребе Одељења неонатологије Клини-
ке за гинекологију и акушерство, на одређе-
но време 6 месеци, пробни рад од 3 месеца;
- доктор медицине, за потребе Службе за 
снабдевање крвљу и крвним продуктима, 
на одређено време 6 месеци, пробни рад од 
3 месеца, 2 извршиоца.

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

тел. 026/240-725

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 3 месеца због 

повећаног обима посла, за рад у 
ОЈ за ултразвучну и радиолошку 

дијагностику

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Као доказе о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
VI степену стручне спреме, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у комору, фотокопију/очита-
ну личну карту; ако кандидат поседује радно иску-
ство, потребно је доставити радне карактеристи-
ке од претходног послодавца. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама писарници ОБ 
„Свети Лука“ Смедерево или путем поште на горе-
наведену адресу, уз напомену „Пријава на оглас“, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резулта-
ту конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ
ЦЕНТАР ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији из офталмологије
у Клиници за очне болести „Проф. др 

Иван Станковић”

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији из гинекологије и 

акушерства
у Болници за гинекологију и 

акушерство

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним ака-
демским 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 обра-

зовање до 10. септембра 2005. године; стручни 
испит, лиценца; просечна оцена 8. Као доказе о 
испуњености услова кандидати су обавезни да 
доставе: пријаву на оглас са кратком биографијом 
и наведеном адресом и контакт телефоном (по 
могућству и електронска адреса), оверену фотоко-
пију диплома о стеченој стручној спреми, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, оверену фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од стране надлежне коморе (или решења 
надлежне коморе о постојању услова за издавање 
лиценце), а у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у огласним публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови“, на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За конкурс ради пријема у 
радни однос“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве на оглас неће бити узете у разматрање. Учесни-
ци у огласу писмено ће бити обавештени о резул-
татима.

„САНИОПТИК“ ДОО
11000 Београд, Коче Капетана 12-14

тел. 063/1067-007
e-mail: slobodan.trboljevic@sani.co.rs

Дефектолог
на одређено време

3 извршиоца

Опис посла: саветовање и пружање најадекват-
нијег решења приликом избора и коришћења нао-
чара и сочива.

УСЛОВИ: мастер дефектолог, дипломирани дефе-
ктолог и знање рада у MS Office, за дефектологе 
без искуства у овом домену рада пружамо адекват-
ну обуку. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем поште, имејлом или да се јаве на телефон 
послодавца. Конкурс траје 15 дана.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор специјалиста опште 
медицине

УСЛОВИ: Кандидати су обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном факул-
тету, фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију дипломе о завршеној специја-
лизацији, фотокопију дозволе за рад - лиценце, 
уверење да кандидат није осуђиван, не старије 
од 6 месеци, уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак, не старије од 6 
месеци, кратку биографију са адресама и контакт 
телефоном, најмање 3 године и 6 месеци радног 
искуства у звању доктора медицине.

Специјалиста дечије и превентивне 
стоматологије

на одређено време, у Служби за 
стоматолошку здравствену заштиту

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном сто-
матолошком факултету, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију уверења 
о завршеној специјализацији из дечије и превен-
тивне стоматологије, фотокопију решења о упису у 
Лекарску комору или фотокопију дозволе за рад - 
лиценце, уверење да кандидат није осуђиван (уве-
рење издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривич-
ни поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 
месеци, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, радно искуство најмање 3 године и 6 
месеци у звању доктора стоматологије.

Праља лабораторијског посуђа

УСЛОВИ: Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
основној школи, неоверену фотокопију личне кар-
те, уверење да кандидат није осуђиван (уверење 
издаје МУП), не старије од 6 месеци, уверење да 
се против кандидата не води истрага и кривични 
поступак (уверење издаје суд), не старије од 6 
месеци, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. 

ОСТАЛО: Рок за подношење понуда је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице у 
приземљу ДЗ Раковица. Пријаве слати поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За оглас” или 
лично доставити у писарницу ДЗ.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

Молекуларни биолог
у Служби за гинекологију, Болници за 

гинекологију и акушерство, пробни 
рад од 3 месеца

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке и подтачке 1 за доктора медицине 
су: висока стручна спрема (завршен биолошки 
факултет), положен стручни испит по завршеном 
биолошком факултету. Уз пријаву на конкурс за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 1 овог oгласа прилажу се у овереној 

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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фотокопији следећа документа: потпуна лична 
и радна биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом, изјава кандидата да је здрав-
ствено способан за тражене послове и да се про-
тив њега не води кривични поступак, својеручно 
потписана, диплома о завршеном биолошком 
факултету, уверење о положеном стручном испи-
ту, извод из матичне књиге венчаних ако је кан-
дидат променио презиме.

ОСТАЛО: Приликом заснивања радног одно-
са, изабрани кандидати су дужни да доставе: 
лекарско уверење, као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива рад-
ни однос, уверење да се против њих не води 
кривични поступак (уверење издаје суд), овере-
не фотокопије дипломе, уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију уверења о 
држављанству, фотокопију личне карте нечипо-
ване, односно чиповану доставити на очитавање, 
фотокопију одјаве са претходног осигурања (М 
образац). Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандида-
тима који испуњавају услове за пријем у радни 
однос обавиће се разговор, ради прибављања 
додатних релевантних података за доношење 
одлуке о избору кандидата. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни 
однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење за 
кадровске и административне послове КБЦ Земун. 
Кандидати за горенаведено радно место дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти, са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време“, са 
навођењем радног места за које конкуришу, лич-
но или путем поште на адресу: Клиничко-болнич-
ки центар Земун, 11080 Београд, Вукова 9.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши радиолошки техничар
на одређено време од 6 месеци, 

пробни рад 3 месеца
4 извршиоца

Виши медицински техничар - општи 
смер

у операционој сали, на одређено 
време од 6 месеци и са пробним радом 

од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, на одређено 

време од 6 месеци,
пробни рад 3 месеца

22 извршиоца

Медицински техничар - 
педијатријски смер

средња стручна спрема, на одређено 
време од 6 месеци,

пробни рад 3 месеца
3 извршиоца

Фармацеутски техничар
средња стручна спрема, на одређено 

време од 6 месеци,
пробни рад 3 месеца

4 извршиоца

Лабораторијски техничар
средња стручна спрема, на одређено 

време од 6 месеци,
пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС“, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017 - одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и систе-
матизацији послова у Клиничком центру Крагује-
вац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
послове из става је: радно искуство у инструмен-
тарисању у стационарној здравственој заштити за 
радно место: виши медицински техничар - општи 
смер ради попуне радног места виши медицин-
ски техничар у операционој сали. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији следећа 
документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки разред 
средње школе за медицинске техничаре/сестре са 
средњом школском спремом за радно место: меди-
цински техничар општег смера (средња стручна 
спрема) ради попуне радног места медицински 
техничар/сестра општег смера; медицински техни-
чар - педијатријски смер (средња стручна спрема) 
ради попуне радног места медицински техничар/
сестра педијатријски смер; фармацеутски техни-
чар (средња стручна спрема) ради попуне радног 
места фармацеутски техничар и лабораторијски 
техничар (средња стручна спрема) ради попу-
не радног места лабораторијски техничар; уве-
рење о положеном стручном испиту; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је кан-
дидат променио презиме); кратку биографију са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом; кан-
дидати који имају радно искуство након положеног 
стручног испита на пословима пружања здравстве-
не заштите (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање), треба да доставе доказ/потврду о 
радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно рад-
но место или на више радних места). Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужни-
ца није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном 
односу) или решење о упису у комору (ако канди-
дат није у радном односу). Уколико изабрани кан-
дидат не достави горенаведене документе у захте-
ваном року, са њим се неће засновати радни однос. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту КЦ Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
КВ Крагујевац или путем поште на горенаведену 
адресу. Обавезно назначити за које се радно место 
конкурише „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву)“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЛЕЧЕЊЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ 

„МЕРКУР“
36210 Врњачка Бања

Булевар српских ратника 18

Доктор медицине

Опис послова: врши прегледе болесника са ком-
плетном лабораторијском обрадом, постављањем 
дијагнозе, одређивањем терапије и формирањем 
историје болести у електронској форми; спроводи 
лечење и рехабилитацију стационарних болесника 
применом балнео и медикаметозних процедура и 
стара се о њиховом спровођењу преко контролних 
прегледа; спроводи здравствено васпитање болес-
ника; одговоран је за свој стручно-медицински рад 
и радну дисциплину извршилаца са којима ради; 
обавезан је да у раду примењује мере и поступке 
прописане QMS-ом и HACCP системом; за свој рад 
одговоран је шефу стационара, начелнику стацио-
нарне службе, помоћнику директора за медицин-
ске послове и директору Установе.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених Законом о раду („Сл. гласник 
РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), 
кандидати треба да испуњавају и следеће посебне 
услове: завршен медицински факултет - VII степен 
стручне спреме; положен стручни испит и важеће 
одобрење за самостални рад (лиценца). Кандида-
ти прилажу следећа документа: пријаву - молбу; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; оверену фотокопију одобрење 
за самостални рад (лиценца или решење о упису у 
именик коморе); оверену фотокопију или оригинал 
извода из матичне књиге венчаних (ако је канди-
дат променио презиме); доказе о радном искуству 
кандидата (копије уговора о раду, волонтерски уго-
вори, потврде послодаваца или сл.); потпуну личну 
и радну биографију са адресом, контакт телефо-
ном, мејл-адресом. Решењем директора биће фор-
мирана Комисија која ће након увида у приспелу 
документацију пријављених кандидата исте ранги-
рати на основу обављеног разговора - интервјуа са 
њима. Неблаговремене, непотпуне и неисправне 
пријаве неће се разматрати, нити ће се рангира-
ти пријаве кандидата који не буду присуствова-
ли разговору са Комисијом за избор кандидата. 
Коначну одлуку о избору кандидата који ће бити 
примљен у радни однос доноси директор на осно-
ву извештаја Комисије, и то у року од 30 дана од 
дана објављивања истог у публикацији „Послови“. 
Пријаве се подносе лично или путем препоручене 
поште, на адресу: Специјална болница за лечење и 
рехабилитацију „Меркур“ - Врњачка Бања, Булевар 
српских ратника 18, 36210 Врњачка Бања - Згра-
да Термоминералног купатила - канцеларија број 
2. Пријаве се достављају обавезно, у затвореној 
коверти, са назнаком „Пријава на оглас за пријем у 
радни однос за радно место доктора медицине“. На 
полеђини коверте обавезно навести: име, презиме, 
адресу и личне контакте (телефон, имејл-адресу) 
кандидата. Рок за подношење пријава је до 10.00 
часова, дана 08.02.2019. године. Разговори са свим 
кандидатима који благовремено поднесу пријаве 
одржаће се 08.02.2019. године, у згради Термо-
минералног купатила у Врњачкој Бањи - канцела-
рија број 24 (том приликом кандидати ће Комисији 
дати на увид важећу личну карту или други важећи 
документ којим доказују идентитет), са почетком у 
10.30 часова. О спроведеном разговору са канди-
датима биће сачињен записник. Приложена доку-
ментација уз пријаву не враћа се кандидатима. 
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. Одабрани кандидат је дужан да пре 
заснивања радног односа достави лекарско уве-
рење о здравственој способности. Уколико канди-
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дат у остављеном року не достави или не може да 
достави уверење о здравственој способности, исти 
ће бити одбијен, а директор установе ће под истим 
условима одабрати следећег рангираног кандида-
та који је наведен у извештају Комисије. Овај оглас 
ће бити објављен на веб-страници Министарства 
здравља Републике Србије, у публикацији „Посло-
ви“ и на огласним таблама Специјалне болнице. За 
све додатне информације контакт особа је Божи-
дар Вучковић, начелник Службе за правно и еко-
номско-финансијске послове, а телефони за кон-
такт су: 036/515-5150 (локали 40-15 или 40-24) или 
036/515-513-2. О спровођењу ове одлуке стараће 
се помоћник директора за медицинске послове, 
начелник службе за правно и економско-финан-
сијске послове и други непосредни руководиоци, 
свако у оквиру своје надлежности и одговорности.

ДОМ ЗДРАВЉА ТУТИН
36320 Тутин, Богољуба Чукића 12

Специјалиста пнеумофтизиологије
за рад у Служби пнеумофтизиолошке 

заштите и радиолошке дијагностике, у 
АТД-е диспанзеру

УСЛОВИ: VII/2 степен, завршен медицински 
факултет и положен специјалистички испит из 
пнеумофтизиологије. Уз молбу кандидати тре-
ба да приложе следећу документацију: оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, уверење 
о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној специјализацији, извод 
из матичне књиге рођених - венчаних, извод са 
евиденције незапослених, биографију са адресом 
и телефоном. Молбе се предају Служби за опште 
и правне послове ДЗ Тутин, у року од 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Оглас за пријем у радни 
однос“ или лично доставити у писарницу ДЗ.

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

Доктор медицине - изабрани лекар
3 извршиоца

Опис послова: превенира, дијагностикује и 
лечи болести, повреде и друге физичке и мен-
талне поремећаје коришћењем специјализо-
ваних метода и техника, кроз примену прин-
ципа и процедура савремене медицине, о чему 
води прописану медицинску документацију; 
организује и спроводи мере на очувању и уна-
пређењу здравља појединца и породице, ради 
на откривању и сузбијању фактора ризика за 
настанак болести, прати здравствено стање ста-
новништва на свом подручју и осигурава подат-
ке за потребе здравствене статистике, утврђује 
ризике за здравље, предлаже и спроводи мере 
за њихово отклањање, спроводи здрастве-
но-васпитне активности и остварује сарадњу 
са кључним појединцима и организацијама у 
заједници; ради у превентивним саветовалишти-
ма; организује и спроводи прописане системат-
ске, циљане и скрининг прегледе; учествује 
у посебним програмима (вакцинација, мере 
у току епидемија и масовних несрећа, мере за 
рано откривање болести); обавља прегледе и 
упућује на даљу дијагностику и специјалистичке 
прегледе, одређује начин и врсту лечења, пра-
ти ток лечења и усклађује мишљење и предло-
ге за наставак лечења, одређује врсту и дужи-
ну кућног лечења и прати његово спровођење, 
одређује дужину привремене спречености за рад 
због болести или повреде; прописује лекове и 
медицинска средства, као и медицинско-технич-
ка помагала; даје оцену о здравственом стању и 
упућује на оцену радне способности, иде у кућне 
посете; збрињава пацијенте на месту повређи-

вања, односно нагло насталог обољења; учест-
вује у унапређењу квалитета здравствене зашти-
те; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; пла-
нира, надзире и евалуира спровођење здрав-
ствене заштите; обавља прегледе пацијената 
и упућује их на помоћне дијагностичке прегле-
де, поставља рану или дефинитивну дијагнозу, 
одређује одговарајућу терапију, упућује пацијен-
те на консултативно-специјалистичке прегледе, 
на стационарно лечење или рехабилитацију, 
врши оцену здравственог стања и радне способ-
ности, упућује пацијенте на лекарску комисију, 
издаје лекарско уверење, обавља мале хирурш-
ке и остале интервенције, обавља кућне посе-
те, врши утврђивање смрти (мртвозорство), по 
потреби вози службени аутомобил, води пропи-
сане евиденције.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама или на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година; VII/1 сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Кандидати су обавез-
ни да доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију 
дипломе о завршеном факултету, уверење о 
положеном стручном испиту, фотокопију дозво-
ле за рад - лиценце издате од надлежне комо-
ре или решења о упису у комору (ако кандидат 
није у радном односу), доказ о радном искуству. 
Избор између пријављених кандидата врши се 
на основу приложене документације из које се 
цени испуњеност услова. Кандидати могу бити 
позвани ради пружања додатних података који 
могу бити потребни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство у раду, просечна оцена током 
школовања, дужина трајања школовања, позна-
вање рада у електронском здравственом кар-
тону, додатно образовање или оспособљеност, 
итд.). О избору кандидата одлучује директор. 

Виши радиолошки техничар

Опис послова: даје упутства пацијенту о при-
преми за снимање и о понашању приликом сни-
мања; поставља пацијента у одговарајући поло-
жај за снимање; припрема апаратуру и материјал 
потребан за снимање; снима пацијента, развија 
филм и процењује квалитет снимка; примењује 
одговарајуће мере заштите пацијента, заштите 
особља и простора и прати нежељена дејства 
зрачења; наплаћује услуге и предаје прикуље-
ни новац, врши едукацију рендген техничара и 
обуку приправника према утврђеном програму.

УСЛОВИ: високо образовање на основним студијама 
првог степена (струковне студије) или на основним 
студијама у трајању од најмање две године; VI сте-
пен стручне спреме; положен стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
вишег радиолошког техничара. Кандидати су оба-
везни да доставе писану пријаву на оглас са краћом 
биографијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама, уверење о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад - 
лиценце издате од надлежне коморе или решења о 
упису у комору (ако кандидат није у радном односу), 
доказ о радном искуству. Избор између пријавље-
них кандидата врши се на основу приложене 
документације из које се цени испуњеност услова. 
Кандидати могу бити позвани ради пружања додат-
них података који могу бити потребни за одлуку о 
пријему (претходно искуство у раду, просечна оце-
на током школовања, дужина трајања школовања, 
познавање рада у електронском здравственом кар-
тону, додатно образовање или оспособљеност, итд.) 
О избору кандидата одлучује директор. 

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

Опис послова: пружа услуге здравствене неге 
и подршке лицима којима је потребна нега као 
последица старења, повређивања, болести или 
других физичких и менталних поремећаја или 
потенцијалих ризика за здравље, у складу са прак-
сом и стандардима савремене неге и о томе води 
прописану медицинску документацију; посећује 
пацијенте, прати стање и у тиму са докторима 
медицине и другима или самостално, спроводи 
превентивне и куративне мере, по налогу докто-
ра медицине или доктора медицине специјалисте 
у установи и на терену; врши вакцинацију према 
програму имунизација и епидемиолошким инди-
кацијама, а по налогу доктора медицине, односно 
доктора медицине специјалисте одговарајуће гра-
не медицине; припрема болесника за дијагностич-
ко терапијске процедуре и припрема ординацију, 
опрему и уређаје за рад; учествује у дијагностици 
и врши антропометријска мерења; прима позиве 
на телефону за интервенције; у хитним случаје-
вима пружа прву помоћ унесрећенима на месту 
догађаја; врши дезинфекцију и стерилизацију 
материјала и инструмената; правилно одлаже 
медицински отпад; прима пацијенте, врши тријажу 
пацијената, припрема пацијенте за преглед и по 
потреби асистира лекару код одређених прегледа 
и интервенција, врши вакцинацију и даје ордини-
рану терапију, ради на апаратима који су уведени 
у радни процес, врши стерилизацију и припрему 
материјала, инструмената и апарата за рад, води 
прописане евиденције, попуњава картоне, рецепте 
и остале обрасце, даје на фактурисање извршене 
услуге и потрошене ампулиране лекове, наплаћује 
услуге и предаје прикуљени новац, обавља и дру-
ге стручно-административне послове за потребе 
ординације.

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању медицин-
ске сестре - техничара, Кандидати су обавезни да 
доставе писану пријаву на оглас са краћом биогра-
фијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о 
завршеној школи, уверење о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дозволе за рад - лиценце 
издате од надлежне коморе или решења о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу), доказ 
о радном искуству. Избор између пријављених кан-
дидата врши се на основу приложене документа-
ције из које се цени испуњеност услова. Кандидати 
могу бити позвани ради пружања додатних пода-
така који могу бити потребни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, просечна оцена током 
школовања, дужина трајања школовања, позна-
вање рада у електронском здравственом картону, 
додатно образовање или оспособљеност, итд.) О 
избору кандидата одлучује директор. 

Физиотерапеутски техничар

Опис послова: самостално спроводи терапеутске 
процедуре и поступке у области физикалне меди-
цине и рехабилитације по налогу доктора спе-
цијалисте за област физикалне медицине и реха-
билитације, о чему води прописану медицинску 
документацију; прати пацијентово стање и напре-
дак; прилагођава програм физиотерапије у скла-
ду са напретком пацијентовог стања; подстицање 
и подучавање пацијента за самостално извођење 
вежби, наплаћује услуге и предаје прикуљени 
новац.

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне 
спреме, положен стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у звању физотерапе-
утског техничара. Кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о заврше-
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ној школи, уверење о положеном стручном испи-
ту, фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне коморе или решења о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу), доказ о рад-
ном искуству. Избор између пријављених кандида-
та врши се на основу приложене документације из 
које се цени испуњеност услова. Кандидати могу 
бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство о раду, просечна оцена током шко-
ловања, дужина трајања школовања, познавање 
рада у електронском здравственом картону, додат-
но образовање или оспособљеност, итд.). О избору 
кандидата одлучује директор. 

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне 

послове

Опис послова: припрема опште и појединачне 
акте из области правних, кадровских и админи-
стративних послова, припрема материјале за сед-
нице Управног и Надзорног одбора, по потреби 
присуствује седницама, израђује текстове одлу-
ка и закључака са седница, израђује уговоре; 
даје правне савете запосленима, обавља стручне 
послове у вези одговорности запослених, прати 
позитивне прописе и иницира доношење нових 
општих аката или усклађивања постојећих, по 
овлашћењу заступа Дом здравља пред судовима 
и другим органима, поступа по захтевима суда 
за доставу здравственог картона; води управни 
поступак из делокруга рада; припрема документа-
цију, израђује и подноси тужбе, противтужбе, одго-
воре на тужбу, правне лекове и предлоге за доз-
волу извршења надлежним судовима; даје стручна 
подршку у процесу формирања планова рада; даје 
стручну подршку у области канцеларијског посло-
вања.

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, VII степен стручне спреме, 
знање рада на рачунару. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипло-
ме о завршеним студијама на правном факултету. 
Избор између пријављених кандидата врши се на 
основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова. Кандидати могу бити позвани 
ради пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена током школовања, дужина 
трајања школовања, познавање рада на рачунару, 
додатно образовање или оспособљеност, итд.) О 
избору кандидата одлучује директор. 

Финансијско-рачуноводствени 
аналитичар

Опис послова: развија, припрема податке и пружа 
подршку у изради планова и израђује анализе о 
пословању; прати стање, испитује информације 
и анализира акте, прикупља и обрађује податке 
за израду извештаја, финансијских прегледа и 
анализа; израђује, развија и унапређује процеду-
ре за финансијско управљање и контролу (ФУК); 
припрема годишњи план јавних набавки, при-
купља, уређује, припрема и контролише податке 
неопходне за спровођење јавних набавки и спро-
води јавну набавку; спроводи анализе, проучава 
тржиште и предлаже мере за унапређење посло-
ва јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује; контролише акте донете у поступци-
ма јавних набавки, сачињава извештај; учествује 
у поступцима јавних набавки као члан комисије; 
припрема уговоре, извештаје и води евиденције 
из области свог рада; припрема прописану доку-
ментацију у поступку јавне набавке, учествује у 

свим фазама поступка јавне набавке, припрема 
годишњи и периодични извештај о спроведеним 
јавним набавкама, сарађује са члановима коми-
сије за стручну оцену понуда, са начелницима 
служби и другим лицима која раде на пословима 
јавних набавки; прикупља потребе и саставља 
уговоре у поступцима централизованих јавних 
набавки и води прописане евиденције; месечно 
и годишње извештава РФЗО о реализацији уго-
вора по ЦЈН; прати конкурсе и припрема доку-
ментацију за учешће на тендерима за пружање 
услуга из делатности. прикупља податке за при-
прему буџета пројеката; пружа помоћ при изради 
пројектне документације; прати конкурсе и под-
носи пријаве пројеката; израђујефинансијске пре-
гледе, анализе и извештаје за потребе пројеката. 
Врши све послове и води евиденцију у вези оси-
гурања покретне и непокретне имовине, колек-
тивном осигурању запослених, припрема доку-
ментацију и подноси захтев за накнаду штете од 
одговарајућих осигуравајућих друштава на про-
писаним обрасцима и води евиденцију о њиховој 
реализацији, прати процедуре и води евиденције 
наплате штете.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама или на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, VII степен стручне спре-
ме, знање рада на рачунару, најмање три године 
радног искуства. Кандидати су обавезни да доста-
ве писану пријаву на оглас са краћом биографијом. 
Уз пријаву поднети фотокопију дипломе о заврше-
ним студијама на економском факултету и доказ о 
радном искуству. Избор између пријављених кан-
дидата врши се на основу приложене документа-
ције из које се цени испуњеност услова. Кандидати 
могу бити позвани ради пружања додатних пода-
така који могу бити потребни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, просечна оцена током 
школовања, дужина трајања школовања, позна-
вање рада на рачунару, додатно образовање или 
оспособљеност, итд.) О избору кандидата одлучује 
директор. 

Администратор базе података - 
фактуриста

Опис послова: врши припрему, обраду и унос 
информација, података и докумената у информа-
ционом систему; стара се о исправном уношењу 
података у базе информацоног система установе; 
врши претраживање базе података информацио-
ног система; повезује и врши миграцију података 
ка другим системима за управљање базама пода-
така; врши пријем, контролу и груписање излазне 
документације; ажурира податке у одговарајућим 
базама; фактурише пружене здравствене услуге 
и услуге по уговорима, води књигу излазних фак-
тура и другу евиденцију, по потреби доставља 
извештаје о извршеном фактурисању; ажурира 
податке у одговарајућим базама - регистрима; 
израђује месечне извештаје из делогруга свог рада 
и одговоран је за њихову тачност.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, на студијама у 
трајању до три године, VI степен стручне спреме, 
кандидати су обавезни да доставе писану пријаву 
на оглас са краћом биографијом. Уз пријаву под-
нети фотокопију дипломе о завршеним студијама. 
Избор између пријављених кандидата врши се на 
основу приложене документације из које се цени 
испуњеност услова. Кандидати могу бити позвани 
ради пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (претходно искуство 
у раду, просечна оцена током школовања, дужина 
трајања школовања, познавање рада на рачунару, 
додатно образовање или оспособљеност, итд.) О 
избору кандидата одлучује директор. 

ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана 
објављивања. Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се у затвореним ковертама на 
горенаведену адресу, са назнаком „За јавни оглас 
радно место _______________“, навести радно 
место за које се пријављујете. Ако последњи дан 
рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на 
дан државног празника, рок за подношење прија-
ве истиче првог наредног радног дана. Пријаве са 
непотпуним подацима и непотпуном документа-
цијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве 
које буду примљене у ДЗ Нови Сад после истека 
дана наведеног у овом огласу сматраће се неблаго-
временим и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, 
са назнаком датума када су примљене у ДЗ. Одлука 
о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за пријаву кандидата и у истом 
року кандидати ће бити обавештени о избору.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Здравствени сарадник - аналитичар 
у екотоксиколошкој лабораторији
у Одсеку за испитивање намирница и 
предмета опште употребе Одељења 
лабораторија за екотоксикологију 

Центра за хигијену и хуману екологију

Опис послова и радних задатака: Сарађује са Одсе-
ком за логистику, одсецима у Одељењу, дефинише 
радне задатке при испитивању узорака и издаје 
интерне радне налоге за рад другим Одсецима 
Одељења лабораторија. Ради физичко-хемијске 
анализе параметара у оквиру контроле квалитета 
и исправности узорка у Одсеку. Ради на опреми за 
коју је овлашћен за рад. Одговоран је за одржа-
вање опреме на којој ради. Учествује у екстерној 
међулабораторијској провери параметара испити-
вања квалитета и здравствене исправности узор-
ка. Рукује одређеном мерном опремом у Одсеку за 
инструменталну технику. Учествује у изради нових 
и усавршавању валидација и процени мерне неси-
гурности постојећих аналитичких метода. Издаје 
налоге за рад техничарима потребних за реализа-
цију хемијских анализа при испитивању узорака. 
Одговоран је за надзор и контролу рада техничара. 
Обрађује резултате испитивања и издаје Извештај 
о резултатима испитивања. За свој рад одговара 
здравственом сараднику специјалисти токсиколош-
ке хемије/санитарне хемије и магистару фарма-
ције специјалисти и непосредно шефу Одељења, 
а обавља и друге послове и задатке из делокруга 
рада Одељења по налогу шефа Одељења.

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) 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 уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, стручни испит у складу са законом, знање 
једног светског језика и знање рада на рачунару, 
пожељно искуство у раду на пословима аналитич-
ке хемије и познавање основних инструменталних 
техника, организационе способности. Пријаве и CV 
слати на e-mail: prijava@batut.org.rs или на адре-
су: Институт за јавно здравље Србије „Др Милан 
Јовановић Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, 
са назнаком: „За конкурс - здравствени сарадник 
- аналитичар у екотоксиколошкој лабораторији“. 
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање 
и на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије.

Медицина
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ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ „Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ 

БАТУТ“
11000 Београд, Др Суботића 5

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер - 

шеф одсека
у Одсеку за пријем узорака Центра за 

микробилогију

Опис послова и радних задатака: Организује, 
координира и управља процесом рада у Одсеку 
за пријем узорака. Сачињава план рада Одсека, 
прати његово извршење и израђује периодичне 
извештаје. Руководи радом амбуланте за пријем 
узорака у оквиру Одсека за пријем узорака и врши 
прикупљање, обраду и дистрибуцију података. 
Обавља послове комуникације и кореспонденције. 
Организује транспорт узорака са територије града 
Београда и дистрибуцију резултата микробиолош-
ких анализа. Контролише лабораторијску доку-
ментацију. Учествује у обуци и тренингу лабора-
торијског особља. Спроводи активности стручног 
усавршавања у области лабораторијске технике. 
Обавља и друге послове из делокруга рада Одсека 
по налогу начелника Центра.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним сту-
дијама првог степена (основне струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању, најмање једна година радног искуства 
на пословима из области рада Центра, организа-
ционе способности. Пријаве и CV слати на e-mail: 
veljko_milekic@batut.org.rs или на адресу: Инсти-
тут за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић 
Батут“, Др Суботића 5, 11000 Београд, са назна-
ком: „За конкурс - виши санитарни техничар/сани-
тарно-еколошки инжењер - шеф одсека“. Само ће 
кандидати који уђу у ужи избор бити обавештени о 
резултатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање и на интер-
нет страници Министарства здравља Републике 
Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 5

тел. 027/815-0002
www.domzdravljaprokuplje.rs

Психолог

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису 
који је уређивао високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године и на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, положен стручни испит у скла-
ду са законом (односи се на Закон о здравственој 
заштити). Кандидати достављају: пријаву на оглас, 
кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о стеченом високом образовању, 
фотокопију или очитану личну карту, фотокопију 
извода из МК венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издата на девојачко презиме), доказ о 
положеном стручном испиту. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Одлука о избору кандидата биће објављена на веб 
страници ДЗ. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком „Пријава на оглас за радно место 
психолога“.

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. Кан-
дидати се могу јавити послодавцу на горенаведе-
ни телефон особи за контакт или могу да доставе 
радне биографије путем имејла. Особа 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 рад-
но искуство у траженом занимању; рад на рачуна-
ру, основни ниво - обавезно; енглески језик, почет-
ни ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

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

ДОМ ЗДРАВЉА ЛАПОВО
34220 Лапово, Иве Андрића 9

тел. 034/853-911

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да, поред општих усло-
ва прописаних Законом о раду, испуњава и сле-
деће посебне услове: има високо образовање: 
на основним студијама из области медицине и 
стоматологије, у трајању од најмање пет година, 
односно фармације у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, струч-
ни испит, лиценца, најмање пет година радног 
искуства у области здравствене заштите; или на 
основним студијама из других области у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, акредитована едукација из области 
здравственог менаџмента, најмање пет година 
радног искуства у области здравствене заштите 
или на интегрисаним академским студијама из 
области медицине, стоматологије и фармације по 
пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, стручни испит, 
лиценца, најмање пет година радног искуства 
у области здравствене заштите; или на студија-
ма другог степена (мастер академске студије) из 
других области по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не, акредитована едукација из области здравстве-

ног менаџмента, најмање пет година радног иску-
ства у области здравствене заштите; да кандидат 
и његови сродници у првој линији без обзира на 
степен сродства, побочни сродници закључно са 
другим степеном сродства, супружници и сродни-
ци по тазбини закључно са првим степеном срод-
ства не смеју директно или преко трећег физич-
ког или правног лица имати учешћа као власници 
удела, акционари у правном лицу које обавља 
здравствену делатност, односно послове здрав-
ствене делатности, односно не смеју обављати 
ову делатност као предузетници о чему потписују 
изјаву ради спречавања сукоба јавног и приват-
ног интереса; да кандидат има држављанство 
Републике Србије; да кандидат није под истра-
гом и да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела која га чине недостојним за 
обављање функције директора. 

ОСТАЛО: Пријаве слати на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс за директора Дома 
здравља Лапово“ или доставити лично у прос-
торијама Дома здравља Лапово. Уз пријаву под-
нети доказе о испуњености услова у оргиналу 
или оверене фотокопије следећих докумената: 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, диплому о стеченој стручној спре-
ми, уверење о завршеној едукацији из области 
здравственог менаџмента (кандидати који нису 
здравствени радници), дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне Лекарске коморе (само за 
здравствене раднике), потврда о радном стажу из 
области здравствене заштите, кратку радну био-
графију, извод из казнене евиденције да лице није 
осуђивано, уверење да се против лица не води 
кривични поступак код надлежних  институција 
(основни суд, виши суд и ОЈТ), да није подигнута 
оптужница нити се воде истражне радње, изја-
ва да код кандидата не постоје сметње из члана 
130 став 6 Закона о здравственој заштити. Овера 
фотокопије докумената не сме бити старија од 6 
месеци од дана објављивања конкурса. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Оглас се објављује и на веб-страници Министар-
ства здравља РС и на веб-страници Дома здравља 
Лапово. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања у листу „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Управни одбор Дома 
здравља Лапово ће у року од 30 дана од дана 
завршетка јавног конкурса, извршити избор кан-
дидата за директора и о томе обавестити оснива-
ча - Скупштину општине Лапово.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити именовано лице 
које поред општих услова прописаних законом 
испуњава и следеће посебне услове: да је доктор 
медицине или доктор медицине специјалиста из 
гране медицине која је из делатности ДЗ, или док-
тор стоматологије или доктор стоматологије спе-
цијалиста из гране стоматологије која је из делат-
ности ДЗ, да има најмање пет година радног стажа 
у области здравствене заштите након положеног 
стручног испита од којих најмање три године на 
пословима руковођења у здравственој установи 
или да је дипломирани правник или дипломирани 
економиста или лице са завршеним факултетом 
организационих наука, да има завршену едукацију 
из области здравственог менаџмента, да има нај-
мање пет година радног стажа у области здрав-
ствене заштите од којих најмање три године на 
пословима руковођења у здравственој установи. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на јавни конкурс 
подносе следеће доказе о испуњености услова: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
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рајућем факултету; оверену фотокопију уверења о 
положеном специјалистичком испиту за кандидате 
здравствене струке; оверену фотокопију доказа о 
завршеној едукацији из здравственог менаџмен-
та, уколико се ради о кандидату немедицинске 
струке; извод из матичне књиге рођених; верење 
о држављанству; доказ о радном стажу у области 
здравствене заштите; доказ о радном стажу на 
пословима руковођења; доказ да није покренут 
кривични поступак за дело које га чини недостој-
ним за обављање функције, односно да правос-
нажном судском одлуком није осуђиван за кри-
вично дело које га чини недостојним за обављање 
функције директора Дома здравља Алексинац, 
издат од стране надлежног органа; радну био-
графију са адресом и контакт телефоном. Рок за 
пријаву је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаву за конкурс са потребном документацијом 
о испуњености услова доставити на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „Конкурс за директора, не 
отварати“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
26220 Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234, факс: 013/741-166

Виши радиолошки техничар

Опис послова: даје упутства пацијенту о припре-
ми за снимање и понашању приликом снимања; 
пацијента у положај пожељан за снимање; припре-
ма апаратуру и материјал потребан за снимање; 
снима пацијента, развија филм и процењује квали-
тет снимка; примењује одговарајуће мере зашти-
те пацијента, заштите особља и простора и прати 
нежељена дејства зрачења; ради друге истоврсне 
послове по налогу претпостављеног непосредно је 
одговоран главној медицинској сестри/техничару 
одсека и одељења и начелнику одељења.

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на 
струковним студијама првог степена (основне 
струковне студије) по пропису које уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; изу-
зетно: средње образовање у трајању од четири 
године и радним искуством од најмање пет годи-
на стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 
Додатња знања/испити/радно искуство: стручни 
испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Кандидати морају 
предати: кратку биографију (CV), оверену фото-
копију дипломе о завршеном образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену форокопију лиценце.

Психолог
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване 

за двадесетчетворочасовни 
пријем, задржавање пацијената 
без пристанка, за збрињавање и 

лечење психотичних поремећаја у 
акутној фази, болести зависности, 

за форензичку психијатрију, 
психогеријатрију и психосоцијалну 

рехабилитацију, на одређено време, 
најдуже до 6 месеци, због повећаног 

обима посла

Опис послова: обавља психодијагностику пације-
ната; обавља психолошки интервју и неуропсихо-
лошку процену; обавља психолошко саветовање; 
примењује тестове интелигенције, тестове за 

процену когнитивних функција личности, тестове 
личности као и технике за специфичне и сложене 
психопатолошке поремећаје; по утврђеном распо-
реду дневних активности одржава психотерапијске 
групе и учествује у раду тераписјке заједнице; 
учествује у раду мултидисциплинарних тимова на 
одељењу; према потреби обавља консултативне 
прегледе пацијената на свим одељењима болнице; 
припрема приказе, предавања и активно учествује 
на стручним састанцима; одговоран је за закони-
тост свог рада, спровођење принципа из кућног 
реда и других општих аката болнице, одлука, ста-
вова и закључака претпостављених; одговоран је 
за правилно вођење и обраду целокупне пропи-
сане медицинске документације; обавља и друге 
истоврсне послове по налогу претпостављених; 
непосредно је одговоран шефу кабинета за психо-
логију.

УСЛОВИ: образовање: високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије) 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. Посебни услови 
рада: стручни испит, у складу са законом. Канди-
дати прилажу: кратку биографију (CV); оверену 
фотокопију дипломе о завршеном образовању; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту.

ОСТАЛО: Пријаве са потребним доказима дос-
тављају се поштом на горенаведену адресу или 
лично у архиви болнице, са назнаком „Оглас”, у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа код Нацио-
налне службе запошљавања. Изабрани кандидати 
су у обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА УБ
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 014/411-644

Доктор медицине

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, држављанство Републике 
Србије. Заинтересовани кандидати подносе сле-
дећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, копију личне карте, уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), ове-
рену копију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверену копију уверења о положе-
ном стручном испиту. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном као 
и документима којима се доказује испуњеност 
услова огласа (оверене фотокопије), достављају 
се на горенавдену адресу у року од 10 дана од 
дана објављивања.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/324-88-44

Пројектант информационих система
на одређено време до 6 месеци, 

пробни рад 2 месеца

Опис послова: анализира корисничке захтеве и 
спроводи анализу пословног система и пројект-
ног задатка и врши избор процедуре његовог 
решавања; одређује потребан број људи за реа-
лизацију пројекта и координира њиховим актив-
ностима; пројектује моделе података, моделе 
пословних процеса са становишта апликација и 
корисничког интерфејса; координира пројекти-
ма реализације програмских захтева (пројектна 
спецификација); координира израду пословних 
апликација; развија постојеће ИС кроз анализу 
и проналажење могућности за унапређење; 
спроводи функционално тестирање пословних 
апликација; планира обраду података који се 
размењују са екстерним институцијама, а који се 
користе у пословним апликацијама; координи-
ра израду пројектне и техничке документације, 
као и корисничких упутстава; тестира програм-
ске целине по процесима; анализира проме-
не законских прописа и подзаконских аката од 
утицаја на експлоатацију и развој информацио-
ног система; дефинише предуслове за реали-
зацију нових апликативних решења; учествује 
у дефинисању спецификација за израду про-
грама, реализује корисничке захтеве, односно 
дизајн информационих система, односно апли-
кација, пружа стручну подршку у пројектовању 
модела података, модела процеса и кориснич-
ког интерфејса ИС, администратор рачунарске 
мреже, идејна решења мреже, администратор 
система, учешће у развоју и одржавању софтве-
ра, помоћ и учествовање у администрацији ИС, 
одржавање рачунара и рачунарске опреме - одр-
жавање оперативних система, програма и хар-
двера, сервисирање рачунара, додавање, бри-
сање, креирање, мењање корисничких налога и 
ресетовање лозинки, одржавање мреже у рад-
ном стању, увођење нових технологија, израда 
и одржавање веб-сајта Дома здравља, едукација 
запослених за коришћење информационог Сис-
тема, рад на терену у оквиру одржавања ком-
пјутерске опреме и мреже у свим здравственим 
станицама и амбулантама, за свој рад је одгово-
ран руководиоцу одсека, ради и дуге послове из 
домена своје струке по налогу директора коме је 
одговоран за свој рад, поставља и одржава инте-
грисани система рачунарске и мрежне опреме - 
сервера, рачунарских радних станица, мрежне 
опреме, кабловских и радио веза; поставља и 
одржава интегрисани систем системског соф-
твера и сервиса - оперативних система, система 
за обезбеђивање информационо комуникацио-
них сервиса - електронске поште, интранета, 
интернета и других; поставља и одржава инте-
грисани систем заштите и контроле приступа и 
коришћења информатичких ресурса и сервиса, 
као и модела израда резервних копија података, 
учествује у изради пројектне документације, тес-
тира програмске целине по процесима, подеша-
ва и прати параметре рада, утврђује и отклања 
узроке поремећаја у раду рачунарске и мрежне 
опреме - сервера, рачунарских радних стани-
ца, мрежне опреме, кабловских и радио веза; 
инсталира, подешава, прати параметре рада, 
утврђује и отклања узроке поремећаја у раду 
системског софтвера и сервиса - оперативних 
система, корисничких апликација, система за 
обезбеђивање информационо комуникационих 
сервиса - електронске поште, интранета, интер-
нета, система заштите и контроле приступа и 
коришћења информатичких ресурса и сервиса и 
израда резервних копија података. поставља и 

Медицина

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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одржава интегрисани систем заштите и контроле 
приступа и коришћења информатичких ресурса 
и сервиса, као и модела израда резервних копија 
података; учествује у изради пројектне докумен-
тације; тестира програмске целине по процеси-
ма; подешава и прати параметре рада, утврђује 
и отклања узроке поремећаја у раду рачунарске 
и мрежне опреме - сервера, рачунарских радних 
станица, мрежне опреме, кабловских и радио 
веза; инсталира, подешава, прати параметре 
рада, утврђује и отклања узроке поремећаја у 
раду системског софтвера и сервиса - оператив-
них система, корисничких апликација, система за 
обезбеђивање информационо комуникационих 
сервиса - електронске поште, интранета, интер-
нета, система заштите и контроле приступа и 
коришћења информатичких ресурса и сервиса и 
израда резервних копија података.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; VII степен 
стручне спреме, радно искуство 3 године, возачка 
дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеном факултету, фотоко-
пију возачке дозволе и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима. Рок за подношење пријаве је 
8 дана од дана објављивања огласа, поштом или 
личном доставом у писарницу Дома здравља „Др 
Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба 12. Обавезно назначити за које радно место 
се конкурише. Резултати огласа ће бити објавље-
ни на сајту Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на 
огласној табли - IV спрат.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ЦЕРЕБРАЛНУ ПАРАЛИЗУ И
РАЗВОЈНУ НЕУРОЛОГИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17а

тел. 011/2667-755

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

пробни рад три месеца

УСЛОВИ: виша или средња медицинска школа, 
општи или педијатријски смер, положен стручни 
испит, лиценца за рад.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да доставе писа-
ну пријаву на оглас са краћом биографијом. Уз 
пријаву се подносе оверене фотокопије: дипломе 
о завршеној школи, уверење о стручном испиту; 
лиценца за рад; извод из матичне књиге рође-
них; доказ о радном искуству (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). 
Приликом заснивања радног односа кандидат је 
дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове на које се 
прима, потврду да се против лица не води судски 
поступак као и потврду о неосуђиваности. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се на 
адресу: Специјална болница за церебралну пара-
лизу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ ,,БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Доктор медицине
пробни рад три месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: Документација коју су кандидати оба-
везни да доставе уз пријаву: оверен препис или 
фотокопија дипломе о завршеном медицинском 
факултету - VII степен стручне спреме (са просеч-
ном оценом студирања изнад 8,0); оверен препис 
или фотокопија дипломе о положеном стручном 
испиту; оверен препис или фотокопија дипломе о 
положеном специјалистичком испиту (ако га кан-
дидат има); препис или фотокопија дипломе о 
положеном испиту за научно звање магистра и/
или доктора наука (ако га кандидат има); потвр-
да издата од стране Националне службе за запо-
шљавање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци након положеног испи-
та на пословима пружања здравствене заштите, 
укључујући и волонтерски стаж (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); фотоко-
пија личне карте или очитана лична карта (уко-
лико лична карта поседује чип); извод из матичне 
књиге рођених; биографија са адресом и контакт 
телефоном. Предност имају кандидати са радним 
искуством у стационарним здравственим устано-
вама. Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима из овог огласа, као 
и неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Кандидати који уђу у ужи избор ће бити позвани 
на разговор.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73

Мајстор на одржавању лифта
пробни рад од 3 месеца

Радник на обезбеђењу
пробни рад од 3 месеца

Возач
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема. Општи услови 
за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов 
за заснивање радног односа за послове је: рад-
но искуство у здравственој установи у трајању 
од најмање 1 (једне) године за радно место рад-
ника на обезбеђењу и радно место возача. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; лиценца за 
вршење специјалистичких послова службеника 
обезбеђења - са оружјем за радно место радник 
на обезбеђењу; доказ о положеном возачком 
испиту -Б категорија (возачка дозвола) за рад-
но места возача; уверење о држављанству РС; 
извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратку биографију са адресом, кон-
такт телефоном, е-маил адресом. Кандидати који 
имају радно искуство треба да доставе доказ/
потврду о радном/волонтерском стажу у струци. 
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за 
која радна места конкуришу (било да конкуришу 
на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на 
разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекар-

ско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос; 
доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на пра-
вну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. 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. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
путем сајта Министарства здравља Републике 
Србије, путем сајта Клиничког центра Крагујевац 
и у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт 034/50-52-73. Пријаве 
се подносе лично, у затвореној коверти, преко 
писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, 34000 Крагујевац, Змај Јовина 30 - оба-
везно назначити за које се радно место конку-
рише „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место... (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)”.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Одсеку за палијативно 
лечење у Служби за продужено 

лечење и негу, на одређено време 3 
месеца због повећаног обима посла

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

2. Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
при Заједничким медицинским 

пословима, на одређено време 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

3. Помоћни радник
за рад у Одељењу за техничке и 

инвестиционе послове у Служби за 
техничке, помоћне и друге сличне 
послове, на одређено време на 3 

месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа. 

4. Техничар одржавања одеће
за рад у Одсеку за прање, пеглање 
и дистрибуцију веша у Служби за 

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

обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. 

Медицина

www.nsz.gov.rs
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Кандидати за радно место 1 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, фото-
копију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

Канидати за радна места 2, 3 и 4 подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију сведочанства о 
завршеној основној школи, фотокопију личне кар-
те или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су сведочанства или уверења 
издати на девојачко презиме).

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати 
пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. 
Уколико изабрани кандидат не достави наведена 
документа у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву достави-
ти у затвореној коверти са назнаком „За оглас“, са 
називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

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

Медицинска сестра - техничар у 
интензивној нези нивоа 2

на одређено време због замене 
одсутне запослене на породиљском 

одсуству и одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове - средње 
образовање у трајању од четири године/медицин-
ска школа - стручни испит; лиценца или решење о 
упису у комору; најмање шест месеци радног иску-
ства у наведеном звању. Опис послова: предвиђен 
систематизацијом послова установе, за послове са 
завршеном средњом медицинском школом.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену копију лиценце/решења о упи-
су у комору, доказ о радном искуству (фотоко-
пију радне књижице уколико кандидат има радни 
стаж или потврду послодавца, уговор) извод из 
матичне књиге рођених, извод из матичне књиге 
венчаних уколико је кандидат променио презиме, 
уверење о држављанству, копију/очитану личну 
карту. Лекарско уверење којим се доказује здрав-
ствена способност без ограничења за рад на рад-
ном месту за које је расписан оглас, дужан је да 
достави кандидат који буде изабран пре пријема у 
радни однос. Комисија ће разматрати све доспеле, 
благовремене и потпуне пријаве и са кандидати-
ма који испуњавају услове за пријем у радни однос 
обавиће се разговор, ради прибављања додат-
них релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 

и податке обрађује Одељење за кадровске и адми-
нистративне послове Опште болнице Петровац 
на Млави. Рок за пријављивање: 8 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови“. Пријаве слати у затворе-
ним ковертама на адресу Општа болница Петро-
вац на Млави, Моравска 2, 12300 Петровац на Мла-
ви или доставити лично у Правну службу Опште 
болнице Петровац на Млави. Неблаговремене 
пријаве и непотпуна документација неће бити узе-
та у разматрање при избору кандидата.

АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево

Носилаца Албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Фармацеутски техничар
на одређено време по основу замене 

запослене која се налази на боловању, 
за рад у Апотекарској јединици

„Липе село”

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају сле-
деће услове: завршена средња фармацеутска 
школа, IV степен средње стручне спреме, поло-
жен стручни испит. Документација коју канди-
дати треба да приложе уз пријаву је: CV - био-
графију, диплома о завршеној средњој школи 
(оверена фотокопија), уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), фотоко-
пију личне карте, извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци од дана објављивања 
огласа), уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци од дана објављивања огласа). Канди-
дати се примају у радни однос са пуним радним 
временом на одређено време, по основу замене 
запослене која се налази на боловању, за рад у 
Апотекарској јединици „Липе село”. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Канди-
дати који испуњавају услове огласа могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних 
информација. Одлука о избору ће бити објавље-
на на сајту ЗУ Апотека „Смедерево”: www.
apotekasmederevo.co.rs. Особа за контакт Јелена 
Којић, тел. 026/641-070. Пријаву са потребном 
документацијом доставити на адресу: Носилаца 
Албанске споменице 5, 11300 Смедерево.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Улица кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време, за рад у Одсеку за 
хемодијализу, до повратка запослене 
са боловања и одсуства са рада ради 

неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер, 
положени стручни испит. Као доказе о испуње-
ности услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спре-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису 
у комору, фотокопију/очитану личну карту, ако 
поседује радно искуство, потребно је доставити 
радне карактеристике од претходног послодав-
ца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама писарници Опште болни-
це „Свети Лука” Смедерево или путем поште на 
адресу: Општа болница „Свети Лука” Смедере-
во, Кнез Михаилова 51, уз напомену „Пријава 

на оглас“, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, 
потребно је исту назначити ради обавештавања 
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА

И ПОСТТРАУМАТСКА
СТАЊА „Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ”

22329 Стари Сланкамен
Др Боривоје Гњатић 50-52

тел. 022/2591-426

Доктор медицине

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; стручни испит, лиценца, шест месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. 
Опис послова: врши обраду болесника и у вези 
са тим води одговарајућу документацију у складу 
са доктрином рада у Болници, по упутству и под 
надзором специјалисте спроводи и контролише 
физикалну и медикаментозну терапију болесни-
ка на одељењу и у терапијама, обавља послове 
дежурног лекара и лекара у специјалистичкој 
амбуланти, према распореду, обавља и друге 
послове из своје струке по налогу руководиоца 
одељења, помоћника директора за здравствену 
делатност и директора, коме је и одговоран за 
свој рад

Службеник за јавне набавке

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или стече-
но високо образовање на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
односно специјалистичким струковним студија-
ма, из области економских наука, знање рада 
на рачунару, положен стручни испит за службе-
ника за јавне набавке, у складу са законом, три 
године радног искуства. Опис послова: Припре-
ма годишњи план јавних набавки, план набавки 
на које се закон не примењује и план контроле 
јавних набавки; прикупља, уређује, припрема и 
контролише податке неопходне за спровођење 
јавних набавки и набавки на које се закон не 
примењује и спроводи јавну набавку; спроводи 
стручне анализе, проучава тржиште и предлаже 
мере за унапређење послова јавних набавки и 
набавки на које се закон не примењује; контро-
лише акте донете у поступцима јавних набавки, 
сачињава извештај и води евиденцију о спро-
веденим контролама, према годишњем плану; 
учествује у поступцима јавних набавки као члан 
комисије; координира рад Комисије за јавне 
набавке и води административно-стручне посло-
ве за потребе Комисије; прави план праћења и 
реализације извршења уговора и прати реали-
зацију препорука о спроведеним контролама; 
припрема уговоре, извештаје и води евиденције 
из области свог рада; припрема документацију 
у поступцима јавних набавки; врши експедицију 
свих аката и прати рокове достављених аката; 
стара се о објављивању јавних позива, одлука и 
обавештења у Службеном гласнику РС и Порталу 
јавних набавки; саставља периодичне извештаје 
о јавним набавкама и доставља их Управи за 
јавне набавке; ради и друге послове из домена 
своје струке а по налогу руководиоца одељења 
и директора, којима је и одговоран за свој рад.

Медицина
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ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести 
за које послове се пријављују, кандидати подносе 
кратку биографију и доказе о испуњености услова 
огласа. Доказе о испуњености огласа подносе се 
у овереној фотокопији. Као доказе о испуњености 
услова за радно место под редним бројем 1, кан-
дидати су дужни да доставе: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту, оверена фотокопија лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упи-
су у Комору (ако кандидат није у радном односу), 
доказ о радном искуству (потврда послодавца, 
уговор о раду, радна књижица или други доказ о 
радном искуству). Као доказе о испуњености усло-
ва за радно место под редним бројем 2, кандидати 
су дужни да доставе: оверена фотокопија дипло-
ме о завршеној школи са којом конкуришу, доказ 
о знању рада на рачунару (сертификат, потврда 
или други доказ о познавању рада на рачуна-
ру), оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту за службеника за јавне набавке, 
у складу са законом, доказ о радном искуству 
(потврда послодавца, уговор о раду, радна књи-
жица или други доказ о радном искуству). Оглас 
се објављује на интернет страници Министарства 
здравља Републике Србије и у огласним новина-
ма Националне службе за запошљавање „Посло-
ви“. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаву са документацијом доставити поштом 
или лично на адресу: Специјална болница за неу-
ролошка обољења и постттрауматска стања,,Др 
Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен, улици Др 
Боривоје Гњатић 50-52, 22329 Стари Сланкамен - 
Одељењу за правне послове, са назнаком ,,Прија-
ва на оглас“ и навођењем радног места на које се 
конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока 
за пријаву кандидата.

             

                  Здравство и социјална заштита

                         
ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ

И УСВОЈЕЊЕ - ЋУПРИЈА
35230 Ћуприја, Цара Лазара 89/2

Саветник за хранитељство
место рада Зајечар

Опис послова: врши увид у рад хранитеља, 
испуњеност стандарда заштите детета на хра-
нитељству и остваривање права, врши увид у 
трошење средстава за издржавање детета, сред-
става за личне потребе и остваривања других 
новчаних права детета, учествује у избору храни-
тељске породице за дете у сарадњи са надлеж-
ним центром за социјални рад, прати развој 
детета и врши процену (стања, потреба, снага и 
ризика) детета на смештају и хранитеља, однос-
но хранитељске породице, пружа континуира-
ну подршку хранитељима и детету на смештају, 
односно хранитељској породици у циљу оства-
ривања сврхе хранитељства, ради на процени и 
унапређењу компетенција хранитеља за подршку 
детету, активира и координира мрежу подршке за 
дете, сачињава посебан извештај о детету на хра-
нитељству, компетенцијама хранитеља и оства-
ривању сврхе хранитељства, води прописану еви-
денцију и документацију о детету и хранитељима, 
односно хранитељској породици и раду са поро-
дицом, предлаже задатке и активности из домена 
свог рада за план услуга и мера заштите за дете, 
учествује у поновној процени опште подобности 
хранитеља, предлаже хранитељску породицу за 
нов смештај и учествује у избору породице за дете, 
учествује у реализовању различитих активности 

и пројеката од значаја за унапређивање и развој 
хранитељства, учествује у праћењу и проучавању 
потреба за заштитом деце без родитељског ста-
рања, води прописану документацију о стручном 
раду, по потреби, учествује у реализацији програ-
ма припреме за хранитељство, учествује у избору 
хранитељске породице за дете у сарадњи са цен-
тром за социјални рад надлежним за организо-
вање заштите детета и припреми хранитељске 
породице за дете, учествује у изради и праћењу 
остваривања планова заштите за дете у сарадњи 
са центром за социјални рад надлежним за орга-
низовање заштите детета, извештава надлежни 
ЦСР о раду хранитеља и функционисању поро-
дица које пружају услугу породичног смештаја 
и предлаже мере ради отклањања евентуалних 
пропуста, помаже хранитељима да конципирају и 
воде податке у Радној свесци хранитеља, припре-
ма хранитеље за њихову улогу и подршку детету 
за рад на његовој животној причи и коришћењу 
Информатора о детету на хранитељству, припре-
ма хранитеље за њихову улогу и подршку детету 
за рад на његовој животној причи и коришћењу 
Информатора о детету на хранитељству, учест-
вује у изради разних информативних едукативних 
материјала за хранитеље и стручне литературе за 
стручне раднике, уколико поседује лиценцу може 
обављати специјализоване стручне послове, 
односно пружати услуге као што су индивидуално 
и групно саветовање, посредовање медијација, 
социоедукативне активности, врши унос података 
о деци и хранитељима и стара се о бази података 
о хранитељству, обавља друге истоврсне послове 
по налогу директора, односно непосредног руко-
водиоца. 

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области 
социјалног рада, психологије, педагогије, андра-
гогије, дефектологије и специјалне педагогије на 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и звање: 
социјални радник, психолог, педагог, андрагог, 
дефектолог и специјални педагог; лиценца за 
обављање послова у складу са законом којим се 
уређује социјална заштита и прописима донетим 
на основу закона; најмање једна година радног 
искуства на стручним пословима у социјалној 
заштити; завршен одговарајући акредитовани 
програм обуке у складу са прописима којима 
се уређује област социјалне заштите и позна-
вање рада на рачунару. У изборном поступку, 
поред претходно наведеног, провераваће се и 
вештина комуникације. Адреса на коју се под-
носе пријаве за конкурс: Центар за породични 
смештај и усвојење Ћуприја, 35230 Ћуприја, 
Цара Лазара 89/2, са назнаком „За јавни конкурс 
за попуњавање радног места“. Лице задужено за 
давање обавештења: Весна Милосављевић, тел. 
035/8870-348, Центар за породични смештај и 
усвојење Ћуприја, од 10.00 до 12.00 часова.

Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије, да је учесник конкурса пуно-
летан, да учесник конкурса није осуђиван на каз-
ну затвора од најмање шест месеци, да се против 
њега не води кривични поступак или истрага за 
кривична дела за која се гони по службеној дуж-
ности, да има здравствену (психичку и физичку) 
способност за рад на пословима радног места за 
које конкурише.

Рок за подношење пријава: рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања конкурса у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: пријава потписана својеручно са биографијом 
и наводима о досадашњем радном искуству (кон-
такт телефон), уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, доказ о одговарајућој 
стручној спреми (диплома или уверење), уверење 
да лице није осуђивано на казну затвора од нај-
мање 6 месеци (издаје надлежна полицијска упра-
ва, не старије од 6 месеци), уверење да против лица 
није покренут кривични поступак, нити је покрену-
та истрага и претходни поступак (издато од стране 
надлежног суда, не старије од 6 месеци), лиценца 
или уверење за радно место за које се тражи посе-
довање лиценце за обављање основних стручних 
послова, исправе којима се доказује радно искуство 
у струци (потврда, уговори, решење и други акти 
из којих се може утврдити на којим пословима и са 
којом стручном спремом је стечено радно искуство), 
уверење (потврде, сертификати) о завршеним про-
грамима обуке релевантним за обављање послова 
наведених за радно место.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас потребно је прило-
жити фотокопије свих доказа наведених у јавном 
конкурсу. Са кандидатима чије су пријаве благо-
времене, разумљиве, потпуне, уз које су приложе-
ни сви потребни докази и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, извршиће 
се изборни поступак. Кандидати ће благовремено 
бити обавештени о месту и термину провере, на 
контакте које наведу у пријавама. Пријавом на јав-
ни конкурс 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. Подацима рукује и податке обрађује Центар 
за породични смештај и усвојење Ћуприја. Радни 
однос се заснива на неодређено време. Неблаго-
времене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, неће се разматрати. Кан-
дидат који буде изабран, пре закључивања уго-
вора о раду дужан је да достави оригинале или 
оверене фотокопије свих доказа који се траже за 
заснивање радног односа, као и лекарско уверење 
којим се доказује општа здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за које је 
оглашен јавни конкурс. Овај оглас објављује се у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Сви изрази, појмови, именице, 
придеви и глаголи у овом конкурсу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ

35260 Рековац, Краља Петра Првог 57
тел. 035/8710-483, 8710-484

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да је кандидат држављанин Републике 
Србије, високо образовање на студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, специјалистичке струковне студије), 
односно основне студије у трајању од најмање 4 
године и одговарајући академски назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педа-
гошких, андрагошких и социолошких наука, однос-
но струч. назив дипл. социјални радник, радно иску-
ство: 5 година искуства у струци. Посебни услови: 
организационе вештине, комуникационе вештине, 
менаџерске вештине, вештина презентације, позна-
вање страног језика, знање рада на рачунару. Да 
кандидат није осуђиван и да се против њега не води 

Здравство и социјална заштита
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кривични поступак за кривична дела која га чине 
неподобним за рад по Закону о раду. Кандидати за 
директора уз прописану конкурсну документацију 
подносе и програм рада за мандатни период. Прија-
ве са доказима о испуњености услова доставити у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“, 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 
искуство, положен стручни испит.

Болничар - неговатељица
на одређено време, уз могућност 

продужења уговора

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

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

            
          Пољопривреда

„НОВО ПЛУС“ ДОО
25220 Црвенка, Моше Пијаде 99

тел. 065/9738-660
e-mail: novoekonomija@gmail.com

Технолог заштите биља
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, технолог 
заштите биља; VI степен стручне спреме, опе-
ративни технолог заштите биља; возачака доз-
вола Б категорије, основна информатичка обука 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), енглески 
језик - виши или конверзацијски ниво, 12 месеци 
радног искуства. Теренски рад. Рок за пријаву је 
15.02.2019.

Пољопривредни техничар у 
ратарству

на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, пољопривред-
ни техничар за производњу биља. Рад је у смена-
ма. Рок за пријаву је 14.02.2019.

Тракториста
на одређено време

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац 
пољопривредних машина. Рад у сменама. Рок 
трајања конкурса: до попуне.

NATRON COMPANY DOO UŽICE
31000 Ужице, Београдска 90

тел. 060/3396602
e-mail: natroncompany@yahoo.com

Рад у пољопривредној апотеци
на одређено време

УСЛОВИ: VI или VII степен стручне спреме, инжењер 
пољопривреде, пољопривредни инжењер за произ-
водњу биља, дипломирани пољопривредни инжењер за 
производњу биља, дипломирани инжењер пољопривре-
де. Контакт телефон је: 060/339-6602, Љиљана Дамља-
новић. Конкурс је отворен до попуне.

             Ветерина

ВЕТЕРИНАРСКА СТАНИЦА
ЖАБАРИ ДОО

12374 Жабари, Кнеза Милоша 36

Ветеринар
на одређено време

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: завршен ветеринарски факултет, дипло-
ма и уверење о стручној спреми, лиценца за 
обављање ветеринарске делатности, возачка 
дозвола Б категорије, рад на рачунару - извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење о општој здравственој 
способности, уверење да није осуђиван за кривич-
но дело на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци или кажњиво дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу, 
Оглас остаје отворен 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве са потребном документацијом сла-
ти на адресу: Ветеринарска станица Жабари доо 
Жабари, Кнеза Милоша 36, 12374 Жабари обавез-
ном назнаком: „Пријава по огласу за пријем вете-
ринара“. Пре слања пријаве и документације јави-
ти се на број телефона: 062/524-150.

                        Индустрија и грађевинарство

TERAX NISKOGRADNJA DOO
24000 Суботица, Јована Микића 135

e-mail: teraxdoo@gmail.com

Зидар
на одређано време 6 месеци

2 извршиоца

Водоинсталатер
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

Тесар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

Армирач
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: без обзира на врсту стручне спреме. 
Теренски рад, обезбеђен превоз. Кандидати своје 
биографије могу слати на горенаведену имејл-аде-
су. Рок за подношење пријава: 20.02.2019.

ЖТП ГП БЕОГРАД
Београд, Водоводска 160

тел. 011/2510-842

Бравар - варилац
место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем 

Милановцу, послодавац има у 
плану отварање нових градилишта 
и у другим градовима у Републици 

Србији, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: бравар-варилац, III степен стручне спре-
ме, радно искуство 3 године.

Тесар
место рада: градилишта у Београду, 
Параћину, Краљеву, Руми, Горњем 

Милановцу, послодавац има у 
плану отварање нових градилишта 
и у другим градовима у Републици 

Србији, на одређено време
3 извршиоца

УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме; радно 
искуство годину дана.

ОСТАЛО: Теренски рад. Пробни рад 3 месеца. 
Обезбеђен смештај и исхрана. Трајање конкурса: 
до 14.04.2019. године. Кандидати могу да се обра-
те послодавцу на наведени број телефона.

„АНТИКОР“ ДОО
Београд, Пожешка 7

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

Место рада: Београд, Нови Сад, Панчево, Нова 
Варош

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

Хидроизолатери
на одређено време

5 извршилаца
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Металофарбар
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

5 извршилаца

УСЛОВИ: I - III степен стручне спреме, са или без 
искуства на наведеним пословима. Теренски рад, 
рад у сменама, радно место са повећаним ризиком 
(рад на висини), обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана. Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе мејлом или да контактирају послодавца 
путем телефона. Лице за контакт: Меланија Вукми-
ров.

„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 елек-
троинсталација, електроенергетске и мернорегула-
ционе опреме.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електрос-
труке (6 месеци искуства у струци); III, IV степен 
стручне спреме без обзира на занимање (12 месеци 
искуства на наведеним пословима); возачка дозво-
ла Б категорије. Теренски рад, обезбеђен смештај 
и превоз. На основу Закона о раду Републике 
Србије и Закона о упућивању запослених на прив-
ремени рад у иностранство, послодавац обезбеђује 
све елементе које садржи уговор о раду: здрав-
ствени преглед, визу, радну дозволу и социјално 
осигурање, поред тога обезбеђује смештај и први 
одлазак у СР Немачку. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу да се јаве на телефон послода-
вца. 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, привремени и 
повремени послови у трајању

од 4 месеца

1) Електромонтер
5 извршилаца

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

2) Грађевински техничар
5 извршилаца

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

3) Тесар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III, V степен стручне спреме; радно иску-
ство: 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 повећа-
ним ризиком; обезбеђен смештај, исхрана и пре-
воз. Напомена: услов за рад је позитивна процена 
безбедносних услова за рад кандидата, коју врше 
надлежни органи спровођењем поступка безбед-
носне 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.

„MODULOR“ DOO
Београд - Земун, Николаја Салтикова 61

тел. 060/666-8219

Зидар
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Армирач
за рад у Сремској Митровици, на 

одређено време од 12 месеци
10 извршилаца

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

Зидар
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Помоћни грађевински радник
за рад у Суботици, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквали-
фикован радник.

Зидар
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Тесар
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

Помоћни грађевински радник
за рад у Београду, на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; неквали-
фикован радник.

Moлер
за рад у Београду на одређено време 

од 12 месеци
10 извршилаца

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

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

ELIXIR MEG DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

тел. 069/8015-171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

Електричар
место рада: Прахово - Неготин,

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III или IV степен електроструке (електро-
инсталатер, електромонтер инсталација и машина, 
електромонтерски техничар инсталација и опре-
ме), радно искуство небитно; III или IV степен 
стручне спреме, без обзира на струку, са радним 
искуством на следећим пословима: одржавање и 
поправка електричних постројења, разводни орма-
ри, повезивање машина и постројења кабловима, 
поправка електричне инсталације, електромотор-
ног развода, испитивање исправности.

Гумар - пластичар
место рада: Прахово - Неготин,

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: гумар - пластичар, III и IV степен стручне 
спреме; III или IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање, са радним искуством на следећим 
пословима: рад на машини за заваривање пласти-
ке, поправка, преправка и испитивање пластичних 
и гумених елемената; монтирање и демонтирање 
пластичних и гумених елемената и склопова; III и 
IV степен стручне спреме, без обзира на занимање 
и радно искуство, радно искуство небитно.

Бравар
место рада: Прахово - Неготин,

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: бравар - III или IV степен стручне спре-
ме; III или IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање, са радним искуством на следећим 
пословима: сечење, савијање, бушење лимова, 
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа 
склопова, склапање конструкција припрема за 
заваривање и други браварски послови.

Заваривач
место рада: Прахово - Неготин,

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: заваривач, III или IV степен стручне 
спреме; III или IV степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање, са радним искуством на посло-
вима заваривања REL, MIG, MAG или TIG поступ-
ком, у свим позицијама; радно искуство: небитно. 
Пожељно, али не и обавезно, поседовање једне 
од лиценци за заваривања REL, MIG, MAG или TIG 
поступком, у свим позицијама.

ОСТАЛО: Пробни рад 3 месеца, теренски рад, рад 
у сменама, обезбеђен смештај и исхрана. Радно 
искуство преко 5 година на наведеним послови-
ма сматраће се као предност. Трајање конкурса: до 
30.04.2019. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на горенаведени мејл или да контактирају 
послодавца путем контакт телефона или да просле-
де радну биографију на адресу: Радујевачки пут бб, 
19330 Прахово. Лице за контакт: Саша Микић.

ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЋУПРИЈА“ АД ЋУПРИЈА

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

Руководилац градилишта
на одређено време од 3 месеца, 

место рада: Ћуприја и места рада 
послодавца

2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство 3 године; дипломирани 
грађевински инжењер. Посебна знања и вештине: 
поседовање лиценци 410 или 413 или 414, знање 
енглеског језика - почетни ниво, возачка дозвола Б 
категорије. Услови рада: теренски рад, обезбеђен 
превоз, обезбеђен смештај. Рок трајања 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 adresa: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 60 месеци рад-
ног искуства у привреди; лиценца овлашћеног 
интерног ревизора. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу да се јаве на горенаведени 
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 сте-
пен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај 
(смештај организован за запослене удаљене преко 
50 км). Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу послодавцу да доставе 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 пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на горенаведене теле-
фоне, 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 елемена-
та.

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 елемена-
та (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 
искуство у траженом послу минимум 12 месеци.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, исхрана и превоз. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла или да се 
јаве на контакт телефон послодавца, лице за кон-
такт: Зоран Ранђеловић.

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

е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Шеф смене
2 извршиоца

Опис посла: израда извештаја и праћење извр-
шења дневних, недељних и месечних планова 
производње; обезбеђивање, расподела и надгле-
дање рада у смени; подршка у процесу планирања 
и контроле производње; одржавање дисциплине 
радника.

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

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних 
активности у производњи; припрема заваривачке 
документације за производњу; планирање актив-
ности заваривања и контрола заваривања; про-
вера важности атеста и атестирање 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 рачунару - MS Office, 
AutoCAD, Inventor - виши ниво, норме заваривања 
DIN EN 15085-2, EN ISO 3834-2, положен IWE/EWE 
сертификат, положен стручни испит. Пробни рад 1 
месец. Трајање конкурса: до попуне. Лице за кон-
такт: Небојша Нешковић, 022/2150-358 (од 8 до 16 
часова).

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

Опис посла: израда радних налога и технологије 
машинске обраде; прављење програма за маши-
ну 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); пожељ-
но знање немачког језика. Обезбеђен смештај. 
Трајање конкурса: до попуне. Пријаве слати 
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, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. За 
извршиоце који не поседују потребна знања посло-
давац ће организовати бесплатну обуку. Заинтере-
совани 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 стру-
чне спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. 
На наведену позицију могу конкурисати и канди-
дати са II и III степеном стручне спреме, са завр-
шеном обуком за резаче, без обзира на образовни 
профил. За извршиоце који не поседују наведена 
знања, послодавац ће организовати бесплатну 
обуку. Заинтересовани кандидати могу да се обра-
те послодавцу на наведени број телефона, мејлом 
или лично (понети радну биографију). Трајање 
конкурса: до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

УСЛОВИ: топионичар, IV и V степен стручне спре-
ме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. Заинтере-
совани 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 струч-
не спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. 
На наведену позицију могу конкурисати и канди-
дати II и III степена стручне спреме, са заврше-
ном обуком за електрозаваривача, без обзира на 
образовни профил. За извршиоце који не поседу-
ју наведена знања, послодавац ће организовати 
бесплатну обуку. Трајање конкурса: до попуне.

„AMNION LIFE“ ДОО ПОЖЕГА
31210 Пожега, Краља Петра 92

тел. 031/812-444
e-mail: office.rs@ amnion.life

Инжењер медицинске опреме
на одређено време до 3 месеца, са 

местом рада у Пожеги

УСЛОВИ: завршен VI или VII степен стручне спре-
ме, машински инжењер, потребно је познавање 
инжењерских софтвера, истраживачки рад, знање 
рада на рачунару: Solidworks, AutoCad, потребна је 
возачка дозвола Б категорије, познавање енглес-
ког језика (средњи или виши ниво), пожељно је 
искуство на подручју медицинске опреме, најмање 
6 месеци (посебна предност је рад у подручју меди-
цинске опреме). Јављање кандидата на e-mail: 
office.rs@amnion.life. Конкурс је отворен до попуне.

                   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 
конкурса: до попуне. Кандидати могу контактирати 
послодавца путем телефона или доставити радне 
биографије на имејл-адресу послодавца. Лице за 
контакт: Богдан Трифуновић.

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 обзи-
ра на занимање и радно искуство. Заинтересовани 
кандидати могу контактирати послодавца путем 
телефона или доставити радне биографије на 
мејл-адресу. Особа 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, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина рад-
ног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: 
до попуне. Разговор са послодавцем организован 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адре-
си: 29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандида-
ти могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на наведени број 
телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

МГВ ДОО НИШ
Ниш - Медијана, Булевар цара Константина бб

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

Возач теретног возила
5 извршилаца

УСЛОВИ: минимум 12 месеци радног искуства у 
међународном саобраћају; поседовање возач-
ке дозволе Е категорије. Рок трајања конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да се јаве послодавцу 
путем телефона, особа за контакт: Владета Радо-
сављевић или доставити радне биографије путем 
имејла.

Индустрија и грађевинарство / Саобраћај и везе

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Ванредни професор за ужу научну 
област Аеродроми и безбедност 

ваздушне пловидбе
на одређено време од 5 година

Асистент за ужу научну област 
Геометријско моделирање у 

саобраћају и транспорту
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: У складу са Законом о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), Статутом Уни-
верзитета и Статутом Факултета. Рок за пријављи-
вање кандидата на конкурс је 15 дана. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса (биогра-
фија, дипломе, списак радова и радове), доставити 
на адресу: Саобраћајни факултет, Београд, Војводе 
Степе 305.

ЖЕЛЕЗНИЧКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11000 Београд, Здравка Челара 14

тел. 011/2762-876, 2762-451
e-mail: skola@ztskola.edu.rs

Наставник електрогрупе предмета
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запосленог са фукције 
директора школе

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, поседо-
вање одговарајућег високог образовања из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018), у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним шко-
лама, у подручју рада Електротехника („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015); 
психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима; држављанство Репу-
блике Србије; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом; да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњен одштампани пријавни 
формулар који кандидат преузима са званичне 
интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци) и извод из матичне 
књиге рођених, диплому о стеченом образовању 
(диплому о основним студијама и мастер сту-
дијама); уверење о неосуђиваности за кривична 
дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања (извод из казнене 
евиденције надлежне полицијске управе издат 
након објављивања конкурса) и писмени доказ 
(уверење) о положеном испиту из српског јези-
ка одговарајуће високошколске установе, којим 
кандидат потврђује да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад, тј. српски језик, 
уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику. Пре закључења уговора о раду 
кандидат доставља доказ којим потврђује да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Телефон за 
контакт: 011/2762-876.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Физичка електроника

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универ-
зитета у Београду - Електротехничког факулте-
та, Правилником о избору у звањe наставника и 
сарадника Електротехничког факултета Универ-
зитета у Београду, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Посебан 
услов: предмети уже научне области за које се тра-
жи просечна оцена: Физичка електроника чврстог 
тела, Квантна механика, Полупроводничке квантне 
наноструктуре. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, списак научних 

радова и радови у електронској форми на CD-у, 
копија дипломе односно уверења које важи до 
издавања дипломе и уверење о држављанству), 
доставити у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса Архиви Факултета, Булевар краља Алек-
сандра 73.

ОШ „БРАЋА ЈЕРКОВИЋ“
11250 Београд - Железник

Стјепана Супанца 15

Наставник у продуженом боравку
на одређено време до истека мандата 

директора школе, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и то ако: 1) има одговарајуће образовање - у скла-
ду са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи); 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 без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и 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-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете), доставити: писану биографију, ове-
рену копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену копију додатка дипломи са подацима о 
положеним испитима), оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе (не старију од 1 месеца), овере-
ну копију доказа о положеном испиту за лиценцу 
или уверења о положеном стручном испиту, очита-
ну личну карту, доказ о познавању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чења уговора о раду. У току трајања поступка 
одлучивања о избору кандидата, конкурсна коми-
сија врши ужи избор кандидата, који се у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују на претходну проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
Национална служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити благовремено обавештени. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова 
за пријем у радни однос достављају се на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Наука и образовање

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

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 
1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151

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

Доцент за ужу научну област 
Физика атома и молекула

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области за коју се бира, VIII степен стручне спре-
ме и остали услови предвиђени Статутом Физичког 
факултета и Правилником о ближим условима за 
избор у звања наставника и сарадника Физичког 
факултета, а у складу са Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 73/18) и Ста-
тутом и правилницима Универзитета у Београду.

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Физика јонизованих 

гасова и плазме
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: стечен научни назив доктора наука.

ОСТАЛО: непостојање сметњи из члана 72 став 4 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/2017, 73/18). Пријава треба да садржи: био-
графију, оверену копију дипломе, опис досадашње 
наставне активности, опис досадашње научне 
активности, преглед научних резултата, списак 
наставних и научних публикација, списак цитата, 
најважније публикације и својеручно потписану 
изјаву о изворности, доступну на адреси: http://
www.ff.bg.ac.rs/Fakultet/UvidJavnosti.html. Пријаву 
је потребно доставити у штампаној и едитабилној 
електронској форми (tex или doc формат), у скла-
ду са темплејтом који се налази на сајту Физичког 
факултета: http://www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити 
Деканату Физичког факултета, Београд, Студент-
ски трг 12-16 (3. спрат, соба 652), у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ 
„УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“

ФАКУЛТЕТ ЗА ДИПЛОМАТИЈУ
И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Доцент за ужу научну област 
Безбедносне науке

на одређено време од 5 година

Ванредни професор за ужу научну 
област Безбедносне науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
факултет политичких наука, правни факултет, 
факултет безбедности, војна академија или факул-
тет организационих наука, докторат из области за 
коју се бира, објављени стручни, односно научни 
радови у одговарајућој области и способност за 
наставни рад. Остали услови за избор наставни-
ка прописани су Законом о високом образовању и 
Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености 
услова из конкурса (оверене копије диплома, спи-
сак научних и стручних радова), достављају се на 
наведену адресу Факултета.

ПУ „ДЕЧИЈИ ОСМЕХ“
11271 Сурчин, Војвођанска 448а

тел. 065/8409-169

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Документа која је потребно доставити: 
очитана лична карта, копије дипломе и додатка 
дипломи, копија извода из матичне књиге рође-
них и држављанства. Конкурс траје 7 дана од дана 
објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЛАЗАР САВАТИЋ“

11080 Земун, Кеј ослобођења 27
тел. 011/2197-061

Наставник историје
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа треба да испуњава и посеб-
не услове прописане одредбама чл. 139, 140, 142, 
143, и чл. 144 ст. 1 и ст. 2 тачка 3, чл. 155 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС“, бр. 88/17 и 27/18), Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС - Просв. гл.“ 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/2016, 2/17, 3/17, 
13/18) и Правилника о организацији и системе-
тизацији послова и радних задатака у ОШ „Лазар 
Саватић“. Потребна документација коју треба 
доставити: радна биографија, оверена фотокопија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, 
оверена фотокопија уверења о положеном испиту 
за лиценцу, одн. стручном испиту (уколико канди-
дат има лиценцу), оверена фотокопија уверења о 
држављанству, фотокопија личне карте, доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику, оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених - оверену фото-
копију, доказ да кандидат није лице осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, иа да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно, 
понашање - чл. 139 став 1 тачка 3 Закона - овере-
ну фотокопију. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду. Сва напред наведена документа могу се 
доставити и у оригиналу. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Напред наведену докумен-
тацију уз радну биографију, кандидати достављају 
лично или поштом на адресу школе, са назна-
ком „За Конкурсну комисију школе“. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе, на 
тел. 011/2197-061.

ВИСОКА ШКОЛА
АКАДЕМИЈА СРПСКЕ 

ПРАВОСЛАВНЕ ЦРКВЕ
ЗА УМЕТНОСТИ И КОНСЕРВАЦИЈУ

11000 Београд, Краља Петра 2
тел. 011/218-72-35

Доцент или ванредни професор 
за ужу уметничку област Црквене 
уметности - Иконопис, (предмети: 

Основе живописања, Увод у 
живописачке праксе, Позлатарске 

технике, Основе иконописа и 
Завршни рад)

на период од 5 година

Доцент или ванредни професор 
за ужу уметничку област Црквене 
уметности - Иконопис, (предмети: 

Агиологија са иконографијом 1 
и 2, Енкаустика, Традиционална 

стилизација и савремени иконопис, 
Стилизација Христовог лика и 

Портрет на икони)
на период од 5 година

Доцент или ванредни професор 
за ужу уметничку област Црквене 

уметности - Фрескопис, (предмети: 
Основе живописања, Увод у 

живописачке праксе, Музејска 
копистика и Завршни рад)

на период од 5 година

Доцент или ванредни професор за 
ужу уметничку област: Црквене 

уметности - Фрескопис, (предмети: 
Зидно сликарство - фрескопис 1, 
2, 3 и 4 ОАС, Зидно сликарство-

фрескопис 1 и 2 МАС, Основе 
фрескописа, Завршни рад и 

Литургијски символи)
на период од 5 година

Доцент или ванредни професор 
за ужу уметничку област: 

Конзервација и рестаурација - 
зидно сликарство (предмети: 

Методологија конзервације фреске 
1 и 2, Конзервација декоративних 

архитектонских елемената 1 и 
2, Завршни рад и Методологија 

конзервације фреске 1 и 2)
на период од 5 година

Доцент или ванредни професор за 
ужу уметничку област Конзервација 

и рестаурација - Теорија и 
превентива (предмети: Основне 

мере конзерваторске заштите 1 и 
2, Основе конзерваторске праксе и 

растућа перспектива)
на период од 5 година

Доцент или ванредни професор 
за ужу научну област Историја 
уметности (предмети: Античка 

култура и уметност, Општа 
историја уметности 1, Национална 
историја уметности 1 и 2, Основи 

теоријско-уметничке методологије, 
Музеологија црквених уметности 

и Теорија и методи савремене 
црквене уметности)

на период од 5 година

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Национална служба
за запошљавање



Бесплатна публикација о запошљавању 2930.01.2019. |  Број 814 |   

УСЛОВИ: Кандидати подносе у оригиналу или ове-
реној копији: пријаву на конкурс - испуњен обра-
зац 1 (образац 1 преузети са сајта http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr) у три примерка, диплому за 
све нивое завршених студија, крштеницу, благо-
слов надлежног епископа, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, уверење да 
нисте осуђивани и да се против вас не води кри-
вични поступак, попуњен образац 2 који се односи 
на биографију са пратећом и овереном докумен-
тацијом (образац 2 преузети са сајта http://www.
akademijaspc.edu.rs/sr), у три примерка; радове 
и списак поднетих радова за ужу научну област 
за коју конкурише; научни/уметнички пројекти 
на којима је кандидат био ангажован (домаћи, 
инострани); преглед објављених научних/уметнич-
ких дела (књиге, монографије, студије); кандидати 
који конкуришу, а већ су у наставничком звању, 
предају биографију и библиографију са посебним 
нагласком на последњих пет година и праксу раз-
воја метода и садржаја наставе у том периоду. Пра-
во учешћа на конкурсу имају лица која испуњавају 
услове прописане Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), услове прописане 
актом Националног савета за високо образовање 
(Минимални услови за избор у звања наставника 
на Универзитету које је донео Национални савет 
за високо образовање) и општим актима Високе 
школе - Академије Српске Православне Цркве за 
уметности и консервацију. Кандидат пријављен 
на конкурс који има искуство у педагошком раду 
са студентима доставља доказ о педагошком раду 
и оцену педагошког рада у студентским анкета-
ма током целокупног изборног периода (ако га је 
било). Кандидат пријављен на конкурс за настав-
но звање који нема искуство у педагошком раду са 
студентима, у обавези је да одржи приступно пре-
давање из уже области за коју је конкурс расписан.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Документација и радо-
ви подносе се Секретаријату Високе школе - Ака-
демије СПЦ за уметности и консервацију у Београ-
ду, Краља Петра 2, у термину од 10 до 12 часова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће раз-
матрати.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник биологије
на одређено време преко 60 дана, 
ради замене одсутне запослене,

са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер ака-
демске студије или основне студије или основне 
студије у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); биолошки факул-
тет, са знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељно 
Ц1).

Наставник ликовне културе
на одређено време до краја школске 

године (31.08.2019. године),
са 42% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер ака-
демске студије или основне студије или основне 
студије у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); факултет ликовне 
уметности, са знањем енглеског језика (ниво Б2, 
пожељно Ц1).

ОСТАЛО: Биографије слати искључиво на мејл-ад-
ресу: konkurs@boskovic.edu.rs, у року од 8 дана од 
дана објављивања огласа, а кандидати који уђу у 
ужи избор накнадно ће доставити осталу потребну 
документацију.

ПУ „ВРТИЋ КАМИЧАК И ДРУГАРИ“
11070 Нови Београд, Нехруова 76

тел. 060/051-29-69

Васпитач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Пријаве слати у року од 30 дана 
од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА „РУДОВЦИ“
11566 Рудовци

Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време преко 60 дана, за време 
мандата директора школе

УСЛОВИ: Поред услова у погледу степена струч-
не спреме, према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, сви кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то 
да: 1) имају одговарајуће образовање; 2) имају 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђива-
ни 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије; 5) знају језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, кандидати су обавезни да приложе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу, уко-
лико га поседују; уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 
месеци); доказ о знању српског језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српс-
ком језику (оригинал или оверена фотокопија). 
Доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узимати у разматрање. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад се децом и 

ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима. Конкурсна комисија 
обавља разговор са кандидатима са листе из ста-
ва 6 овог члана и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве доставити 
лично или путем поште на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на телефон: 011/8192-220.

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ

Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу научну 
област Техничка физика, физичка 

електроника и грађевинска физика
на одређено време од пет година

Ванредни професор за уже научне 
области Механика стена, подземне 

конструкције и тунели
са 30% радног времена, за рад на 

одређено време од пет година

Ванредни професор за ужу 
научну област Водопривредни 

хидроенергетски системи
на одређено време од пет година

Доцент за уже научне области 
Механика нестишљивих флуида и 
хидраулика, хидроинформатика 
и Хидротехничке мелиорације и 

уређење сливова
на одређено време од пет година

Доцент за ужу научну област 
Фундирање

на одређено време од пет година

Доцент за уже научне области 
Механика нестишљивих флуида и 
хидраулика и Хидроинформатика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: општи услови: VIII степен стручне спре-
ме, докторат из уже научне области којој настав-
ни предмет припада. Остали услови: кандида-
ти, поред општих услова, треба да испуњавају и 
услове предвиђене одредбама Закона о високом 
образовању, Статута Универзитета у Београду и 
Статута Грађевинског факултета Универзитета у 
Београду, као и других општих аката Универзитета 
и Факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити биографију са пода-
цима о досадашњем раду, списак научних радова 
и оверен препис диплома. Рок за пријављивање је 
15 дана од дана објављивања кoнкурса. Непотпу-
не и неблаговремено достављене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ОСНОВНА ШКОЛА
„СТАРИНА НОВАК”

11000 Београд, Кнеза Данила 33-37
тел. 011/33-47-633

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да испуња-
ва услове прописане чланом 139 и 140 ст. 1 и 2 
или 3 члана, и члана 122 став 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
88/2017 и 27/2018- др. закон) и то: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога школе стечено; 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, и струч-
ног сарадника, односно положен стручни испит; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да има најмање 
осам година рада у установи, на пословима обра-
зовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања, да има обуку и положен испит за 
директора (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 кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, да није правноснажно 
осуђиван за привредни преступ, за све кандидате; 
да се не води кривични поступак - није покренута 
истрага против кандидата; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверен препис/фотокопију документа о положе-
ном стручном испиту, односно испиту за лиценцу; 
оригинал или оверену фотокопију лекарског уве-
рења о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); оверен препис/фотокопију доказа 
да има најмање осам година рада у установи у 
области образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања;оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених; оверен препис/фото-
копију доказа о знању српског језика (кандидати 
који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику не подносе овај доказ) оверен препис/
фотокопију доказа да има обављену обуку и поло-
жен испит за директора (уколико је кандидат посе-
дује); оригинал или оверен препис/фотокопију 
доказа да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 

и за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања мита или давања мита, за кри-
вично дело 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 кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверен препис/фото-
копију доказа да није правноснажно осуђиван за 
привредни преступ (не старији од 6 месеци); ори-
гинал или оверен препис/фотокопију доказа да се 
не води кривични поступак-није покренута истрага 
против кандидата (не старији од 6 месеци); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања (доказ под-
носе само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата - 
извештај просветног саветника (доказ подносе кан-
дидати који поседују извештај);преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавез-
но); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Оверени преписи/
фотокопије докумената не смеју бити старији од 
6 месеци. Рок за пријављивање кандидата је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаву са 
доказима о испуњености услова доставити са наз-
наком “Пријава на конкурс за директора школе”, 
препорученом поштом или лично секретару шко-
ле, у времену од 8.00 до 14.00 часова на адресу: 
ОШ „Старина Новак”, 11000 Београд, Кнеза Данила 
33-37. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

11000 Београд, Максима Горког 94
тел. 011/644-6738

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане члановима 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гл. РС бр. 88/17) и то; 1) да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога школе стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу оредмета; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
(лиценцу) наставника, педагога или психолога; 7) 
да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 8) да има лиценцу 
за директора школе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора школе положи у року од две 
године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матич-
не књиге рођених са холограмом; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на том језику); оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о неосуђи-
ваности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања (не старије од 6 месеци); потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и 
васпитања; доказ о разултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис или 
оверену фотокопију лиценце за директора уста-
нове (ако је кандидат поседује); доказ о разулта-
ту стручно-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседу-
је; оригинал или оверену фотокопију уверења 
надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно); 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са ученицима кандидат је 
дужан да достави пре закључења уговора о међу-
собним правима и обавезама. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разма-
тране. Министар бира директора у року од 30 дана 
од дана пријема документације коју му је доставио 
Школски одбор и доноси решење о његовом име-
новању, о чему школа обавештава лица која су се 
пријавила на конкурс. Пријаве са потребном доку-
ментацијом достављају се на адресу школе, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс за избор дирек-
тора школе”. Ближа обавештења могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 9.00 до 
14.00 часова, на телефон: 011/644-6738.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ
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ФАКУЛТЕТ ЗА ПРОЈЕКТНИ И
ИНОВАЦИОНИ МЕНАЏМЕНТ
УНИВЕРЗИТЕТ „ЕДУКОНС“
11000 Београд, Боже Јанковића 14

тел. 011/3912-504

Редовни професор за уже научне 
области Менаџмент и пројектни 

менаџмент, информатика
2 извршиоца

Ванредни професор за уже научне 
области Менаџмент и пројектни 

менаџмент, информатика
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Доцент за уже научне области 
Менаџмент и пројектни менаџмент, 

информатика
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи и посебни услови су предвиђени 
Законом о високом образовању, Статутом Факулте-
та, Правилником о избору наставника и сарадника 
Факултета за пројектни и иновациони менаџмент у 
Београду. Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса и прилозима: биографија, 
библиографија (списак радова и радови), копије 
диплома, копија уверења о држављанству, дос-
тављају се на наведену адресу Факултета, соба 8, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧАРОБНО ЦАРСТВО”

11070 Нови Београд, Стојана Аралице 49
тел. 065/663-36-33

Васпитач у мешовитој вртићкој 
групи

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
наведеном занимању. Пријаве слати на e-mail: 
carobnocarstvo@yahoo.com до 24.02.2019. године.

ОШ “МАРКО ОРЕШКОВИЋ”
11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30

тел. 011/319-20-32, 319-20-33

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 132 ст. 2, чл. 
139 и чл. 140 ст. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Уз пријаву поред пријавног 
формулара доставити уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом), уве-
рење да кандидат није осуђиван правноснажном 
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 поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању из чл. 140 ст. 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. У складу са чл. 132 ст. 

2 овог закона секретар мора да има образовање 
из области правних наука у складу са чл. 140 ст. 1 
закона, односно одговарајуће високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не и дозволу за рад секретара - лиценцу за секре-
тара (секретар је дужан да у року од 2 године од 
дана заснивања радног односа положи испит за 
лиценцу за секретара). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом и пријавом шаљу на наведену адресу 
са назнаком „Пријава на конкурс за пријем у радни 
однос на одређено време - не отварати”. Докумен-
тацију доставити у оригиналу или овереним фото-
копијама. Комисија утврђује испуњеност услова 
кандидата за пријем у радни однос из чл. 139 зако-
на, у року од 8 дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Конкурсна комисија обавља разговор са 
кандидатима и доноси решење о избору кандида-
та 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 достављања 
решења.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

11000 Београд, Југ Богданова 28
тел. 011/2633-250

Наставник предметне наставе, 
наставног предмета: Куварство 

са практичном наставом - вежбе, 
Куварство - вежбе, Националне 
кухиње - вежбе, Путеви хране - 

изборни предмет
на одређено време преко 60 дана, 
ради замене одсутног наставника

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање, про-
писано чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања (,,Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018-др. закони) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада: трговина, угоститељство и туризам 
(,,Сл. гласник РС”, бр. 5/2015, 16/2015, 19/2015, 
11/2016, 2/2017 и 13/2018); 2) да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик, на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. Напомена: уколико 
кандидат не поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу наставника.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из тачака 
1), 3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс је неопходно 
доставити: кратку биографију; оверену фотокопију 
дипломе; уколико имају и оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или доказ о 
положеном испиту за лиценцу, а за кандидате који 
немају положен стручни испит, односно испит за 
лиценцу, доказ да имају образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
ченим на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, и 6 бодова прак-
се у установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); фотокопију или очитану личну карту; 
уверење МУП-а да лице није осуђивано са правним 
последицама у смислу чл. 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. 
Докази о испуњености напред наведених услова 
саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из чл. 
139 став 1 тачка 2) прибавља се пре закључивања 
уговора о раду. Документација се доставља на 
наведену адресу школе. Неблаговремене пријаве, 
као и пријаве са непотпуном и неовереном доку-
ментацијом, неће бити узете у разматрање.

БОР

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“

19300 Неготин
тел. 019/545-321

Наставник виолине
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник“, бр. 9/2013). Услови за наведено радно место 
наставника виолине: дипломирани музичар - вио-
линиста, дипломирани музичар, усмерење вио-
линиста, академски музичар виолиниста, мастер 
музички уметник - професионални статус - вио-
линиста. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: уверење о држављанству, оверен пре-
пис дипломе о стеченој стручној спреми, уверење о 
некажњавању, лекарско уверење, остала докумен-
та којима се докзује испуњеност услова конкурса, 
личну биографију. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у секретаријату школе или на горе-
наведени телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХАЈДУК ВЕЉКО“

19329 Корбово, Светосавска 11
тел. 019/814-255

e-mail: oskorbovo@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање сте-
чено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) и 
то: студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 

Наука и образовање 
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и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука (кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета); на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да није осуђиван 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 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 дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање јези-
ка на коме се изводи образовно-васпитни рад у 
школи; комисија за избор директора цениће и 
доказ стручно-педагошких надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника), као доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора и 
оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора шко-
ле. Дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, 
да поседује дозволу за рад наставника, однос-
но стручног сарадника, да има обуку и положен 
испит за директора установе (изабрани директор 
који нема положени испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана 
ступања на дужност) и да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из чл. 140 став 1 и 2 овог Закона, дужност дирек-
тора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 
овог Закона за наставника те врсте школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања. То лице мора 
поседовати одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
више образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оригинал или 
оверену фотокопију уверења или дипломе о сте-
ченом образовању; оригинал или оверену копију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (нови обра-
зац у оригиналу или овереној копији); пријавни 
формулар за пријаву на конкурс скинут са интер-
нет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не ста-
рије од 6 месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за наведена кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења надлежног провредног суда да кандидат 

није осуђиван за привредни преступ (не старије 
од 6 месеци); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања, тј. најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; доказ о знању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику, 
кандидат доставља писмени доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе); оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; радну био-
графију, оквирни план рада за време мандата; 
потврду о обуци и положеном испиту за дирек-
тора установе (пријава која не садржи уверење 
о положеној обуци и испиту за директора уста-
нове неће се сматрати непотпуном, јер програм 
обуке за директора школе и Правилник о пола-
гању испита нису донети, па ће изабрани канди-
дат бити у обавези да положи испит за директора 
у законском року); лекарско уверење. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи радну 
биографију и све доказе о испуњености услова за 
избор чије се прилагање тражи. Докази о одгова-
рајућем оброзавању, неосуђиваности, држављан-
ству Републике Србије, о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности и знању срп-
ског језика, саставни су део пријаве на конкурс. 
Уколико се на конкурс пријави лице које је прет-
ходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредно-
вања. Конкурсна комисија ће обавити интервју са 
пријављеним кандидатима који испуњавају усло-
ве конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или пре-
порученом поштом на адресу школе - са назна-
ком „Конкурс за директора школе“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 15 дана.

ЈАГОДИНА

ОШ „13. ОКТОБАР“
35230 Ћуприја, Алексе Шантића бб

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 
директора са функције, за рад 

у матичној школи у Ћуприји и у 
подручном одељењу у Сењу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште 
услове предвиђене Законом о раду, као и посеб-
не услове на основу чл. 139 и 140 Закона основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, број 88/2017 27/2018), да има одго-
варајуће образовање; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела утврђена у чл.139 став 
1 тачка 3 Закона; да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (српски језик). Канди-
дат мора да испуњава услове у погледу степена 
и врсте образовања у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи. Кандидат мора 
имати образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи током студија или по дипломирању 
од најмање 30 бодова, од којих најмање шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Ако кандидат нема наведено образовање, обаве-
зан 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. Кандидат који 
је током студија положио испите из педагогије и 

психологије или је положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има наведено 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина. Кандидат попуњава пријавни 
образац на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете. Уз пријавни образац са кратком 
биографијом кандидат доставља и следеће доку-
менте: оригинал или оверену копију дипломе (као 
доказ о одговарајућем образовању), доказ да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело утврђено у члану 139 став 1 тачка 3 Закона 
(уверење из МУП-а, не старије од шест месеци), 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на копија, не старије од шест месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија, не старије од шест месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена копија, 
не старије од шест месеци); доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педгошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи током студија или по дипломирању 
од најмање 30 бодова, од којих шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (оригина-
ли или оверена копија потврде издате од стране 
високошколских установа), сматраће се да канди-
дат има поменуто образовање и ако достави доказ 
да је током студија положио испите из педагогије 
и психологије (оверена фотокопија индекса) или 
доказ да је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу (оригинал или оверена копија потвр-
де о положеном испиту). Доказ о знању српског 
језика, као језика на којем се врши образовно-вас-
питни рад у школи, доставља се само ако одго-
варајуће образовање није стечено на српском 
језику. Доказ о испуњености услова из тачке 2 
(психичка, физичка и здравствена способност за 
рад са децом и ученицима), кандидат подноси пре 
склапања уговора о раду. Пријаве са потребном 
документацијом доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“, на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Ближе информације могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 035/8472-477.

ОШ „ГОРАН ОСТОЈИЋ“
35000 Јагодина, Зеленгора бб

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
95% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане Законом о раду, као и посебне услове 
прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“ број 88/2017, 27/2018 - др. закон и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, „Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018) и то да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама на другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне, студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће 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 које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансцисциплинарне студије другог степе-

Наука и образовање
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на које комбијују целине и одговарајуће научне, 
стручне области или области педагошких наука, 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно, стручне области за одговарајући 
предмет, односно, групу предмета. На основу Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи, наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада из гео-
графије може да изводи: професор географије 
дипломирани географ, професор географије и 
историје, дипломирани професор биологије и 
географије, дипломирани професор географије 
и информатике, професор биологије-географије, 
професор физике - географије, професор гео-
графије - информатике, дипломирани професор 
географије - мастер дипломирани географ - мас-
тер, мастер географ мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер 
професор географије и информатике дипломира-
ни географ-просторни планер, мастер професор 
предметне наставе, Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани мастер, тре-
ба да имају завршене основне академске студије, 
студијског програма географија дипломирани геог-
раф, професор географије двопредметне студије 
биологије и географије или двопредметне студије 
географије и информатике. У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним 
законом и ако има психичку физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 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 примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник у продуженом боравку
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане Законом о раду као и посебне услове 
прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени 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 одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама 
на другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета 2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбијују 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 које је стекло образовање на 
студијама другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена 

које комбинују целине и одговарајуће научне, стру-
чне области или области педагошких наука, мора 
да има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. На основу Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада послове настав-
ника разредне наставе и наставника у продуже-
ном боравку може да изводи: професор разредне 
наставе, професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском 
школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ дипломи-
рани учитељ-мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу. У радни однос 
може бити примљено лице под условима прописа-
ним законом и ако има психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

Педагошки асистент
на одређено време, за школску 

2018/19. годину односно до 
31.08.2019.

УСЛОВИ: Кандидат  треба да испуњава опште 
услове прописане Законом о раду као и посебне 
услове прописане члановима 139 Закона о основма 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон). Кандидат 
треба да има одговарајуће образовање, IV степен 
стручне спреме и уводну обуку према Правилни-
ку о програму обуке за педагошког асистента; да 
има психичку физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да није осуђиван правноснажном 
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 поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (члан 139 
став 1 тачка 3 Закона основама система образо-
вања и васпитања); да је држављанин Републике 
Србије, да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски и да зна ромски језик.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште усло-
ве прописане Законом о раду, као и посебне услове 
прописане члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 

13/2018), и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама на другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: 1) 
студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисцичинарне мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне односно стручне области или области педа-
гошких наука на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године по рпописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице које је стекло образовање на студија-
ма другог степена из области педгошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, струч-
не области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из научне 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. На основу Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи, послове стручног 
сарадника педагога може да обавља: професор 
педагогије, дипломирани педгог - општи смер или 
смер педагогије дипломирани школски педагог 
- психолог дипломирани педагог мастер педагог 
дипломирани педагог мастер. У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним 
законом и ако има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са ученицима; 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 примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад.

ОСТАЛО: За наведена радна места кандидат уз 
пријавни формулар преузет са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја треба 
да достави: уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци; извод из матичне 
књиге рођених (са холограмом), оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе или уверење о сте-
ченом одговарајућем образовању (за радно место 
педагошког асистента и сертификат о завршеном 
уводном моделу - обуци) за педагошког асистента, 
у складу са Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2010); оригинал или оверену 
фотокопију и оверену фотокопију потврде о позна-
вању ромског језика; доказ надлежне полицијске 
управе да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
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 дис-
криминаторно понашање, не старије од 6 месеци, 
доказ о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад у 
школи), радну биографију (осим за лица која први 
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пут заснивају радни однос). Лекарско уверење да 
има психичку физичку и здравствену способност 
за рад са ученицима, доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Докази о испуње-
ности услова достављају се у оригиналу или ове-
реној фотокопији . Конкурс спроводи Конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Комисија 
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 психо-
лошку процену способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Кон-
курсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од пријема резултата психолошке про-
цене за рад са ученицима и обавља разговор са 
кандидатима са листе. Комисија доноси решење о 
избору кандидата у року од 8 дана од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“ или предати лично. У пријави оба-
везно назначити на које радно место се конкурише. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, путем телефона: 035/8223-214. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Конкурс објавити у публика-
цији „Послови“.

КИКИНДА

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

Наставник техничког и 
информатичког образовања

на одређено време, до повратка 
запосленог одсутног преко 60 дана, 

са 20% радног времена, у одељењима 
у којима се образовно-васпитни рад 

остварује на мађарском језику

Наставник технике и технологије
на одређено време, до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана, 
са 20% радног времена, у одељењима 

у којима се образовно-васпитни рад 
остварује на мађарском језику

Наставник српског језика као 
нематерњег

на одређено време, до повратка 
запосленог одсутног преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да има одговарујуће образовање у складу 
са Законом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ број 88/2017 и 27/2018) и 
у складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, број 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; знање српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да доставе: оригинал или оверену фотокопију (не 
старију од 6 месеци) дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству (не старију од 6 месеци), доказ о 
знању језика на којем остварују образовно-васпит-
ни рад, извод из казнене евиденције (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), доказ о знању мађарског језика. 
Доказ о психофизичкој и здравственој способности 
за рад доставиће се пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. Након утврђене испуњености 
услова кандидата за пријем у радни однос, канди-
дати који су изабрани у ужи избор упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. По достављеном извештају са кандида-
тима ће се обавити разговор. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу.

ПОЉОПРИВРЕДНО-ТЕХНИЧКИ
СРЕДЊОШКОЛСКИ ЦЕНТАР

„БЕСЕДЕШ ЈОЖЕФ“
24420 Кањижа, Широка 70

тел. 024/874-550

Наставник предметне наставе 
мађарског језика и књижевности

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене преко 

60 дана, до повратка запослене са 
одржавања трудноће, са непуним 

радним временом - 20 сати недељно

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор, 
односно дипломирани филолог за мађарски језик 
и књижевност; мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил мађарски језик и књижевност); 
мастер професор - мађарски језик и књижевност; 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил мађарски језик и књи-
жевност); мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство РС; 
знање српског језика и језика на којем остварује 
образовно-васпитни рад; да не постоји дискрими-
наторно понашање на страни кандидата, утврђено 
у складу са законом.

ОСТАЛО: Уз пропратно писмо, односно пријаву 
за конкурс, кандидат треба да приложи: диплому 
о стеченој стручној спреми (оригинал или овере-
на препис - фотокопија), извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), биографију, доказ о знању мађарског 
језика (да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на мађарском језику или да је 
положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе), доказ о неосуђи-
ваности. Уверење о психофизичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима - лекарско 

уверење) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве са потребном документацијом доста-
вити на горенаведену адресу школе. Пријаве се 
попуњавају на формулару Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја (http://www-mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc). Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће узимати у разматрање.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Анри Динана бб

Асистент за ужу научну област 
Анатомија

УСЛОВИ: А) Услови за избор у звање асистента: за 
асистента на факултету може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и овим Правил-
ником и то: 1) ако је студент докторских студија; 2) 
ако је интегрисане академске студије завршило са 
просечном оценом најмање осам; 3) ако има одо-
брену докторску дисертацију; 4) ако има смисао и 
способност за наставни рад. Под условима и става 
1 тачка 2 и 4 овог члана, Факултет може изабрати у 
звање асистента магистра наука коме је одобрена 
докторска дисертација. Посебне одредбе: смисао и 
способност за наставни рад асистента на предкли-
ничким предметима из уже научне области Ана-
томија на Факултету утврђује се на основу: веће 
просечне оцене из предмета уже научне области; 
већег броја објављених научних радова у домаћим 
и иностраним часписима; већег броја стручних 
радова на домаћим или међународним скуповима. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни достави-
ти доказ о испуњености услова из става 2 конкурса. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве доставити на адресу: Медицински факул-
тет у Приштини, 38220 Косовска Митровица, Анри 
Динана бб или предајом Архиви Факултета.
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КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
у Институту за биологију и екологију 
Факултета, на одређено време на 3 

године

УСЛОВИ: Ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске 
студије уже научне области за коју се бира или 
ниво 7.2 НОКС-а - магистар биолошких наука, уз 
услов да је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, односно ниво 8 НОКС-а - доктор биолошких 
наука који је изабран у звање асистента по Закону 
о високом образовању и у наведеном звању про-
вео највише један изборни период. Остали услови 
утврђени су Законом о високом образовању, Стату-
том Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата.

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

ОСНОВНА ШКОЛА „19. ОКТОБАР“
34209 Маршић, Др Драгише Мишовића бб

тел. 034/635-06-64

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава следеће услове прописане чланом 12.2 
став 5,  чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), и то: да има одго-
варајуће високо образовање из чл. 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), и то: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 овог 
закона, дужност директора основне школе може 
да обавља лице које има одговарајуће образовање 
из члана 140 став 3 овог закона за наставника те 
врсте школе, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Канди-
дат треба и: да поседује лиценцу, односно поло-
жен стручни испит за наставника школе, психоло-
га или педагога; да има обуку и положен испит за 
директора установе (пријава која не садржи уве-
рење о положеном испиту за директора устсанове 
неће се сматрати непотпуном, а изабрани канди-
дат ће бити у обавези да у законском року положи 
испит за директора); да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; да има 
држављанство Републике Србије; да није прав-
носнажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности (чл. 7 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора установе образовања и 
васпитања, „Сл. гласник РС“, бр. 108/2015); да је у 
току избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела из става 139 став 1 
тачка 3) Закона (чл.7 Правилника о ближим усло-
вима за избор директора  установе образовања и 
васпитања - „Сл. гласник РС“, бр. 108/2015). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи следећу документацију, као доказе о 
испуњености услова за избор директора: попуњен 
и одштампан пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, који 
кандидат доставља уз осталу документацију; 
оригинал или оверену копију дипломе о стече-
ном стручном образовању; оригинал или оверену 
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу наставника, васпита-
ча или стручног сарадника; оригинал или оверену 
копију уверења о положеном испиту за за дирек-
тора или обављеној обуци за полагање испита за 
лиценцу (пријаве без овог документа неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора); потврду да има најмање осам година 
рада у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; лекарско уве-
рење којим се доказује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (не старије од 6 месеци); уверење да 
кандидат није осуђиван издато од МУП-а Србије, 
којим се доказује да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-

них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); уверење изда-
то од стране надлежног основног суда, којим кан-
дидат доказује да против њега није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од 6 месеци); уверење/потврда 
из надлежног привредног суда да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу дужности (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (нови образац у оргина-
лу или оверена копија); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (уколико је диплома, 
односно уверење о стеченом високом образовању 
на српском језику, уједно је и доказ да кандидат 
зна српски језик, у супротном је потребно достави-
ти оригинал или оверену копију уверења о положе-
ном испиту из српског језика, по програму одгова-
рајуће високошколске установе); ако се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе образовања и васпитања, а за 
чијег мандата је вршен стручно-педагошки надзор 
установе и спољашње вредновање, кандидат је 
дужан да достави и резултате стручно-педагош-
ког надзора и спољашњег вредновања (оверена 
фотокопија); професионалну и радну биографију 
са кретањем у служби и стручном усавршавању; 
предлог плана рада дикректора за време мандата. 
Изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року од две 
године од дана ступања на дужност. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве 
са доказима о испуњавању услова слати на горе-
наведену адресу, са назнаком „Конкурс за дирек-
тора“ или предати непосредно секретару школе. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 034/635-06-64. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Научни сарадник за ужу научну 
област Неурологија

на одређено време 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен 
медицински факултет, докторат из научне области 
за коју се бира, бави се научноистраживачким 
радом и има објављене рецензиране научне 
радове. Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу и Закона о науч-
ноистраживачкој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 
110/2005, 50/2006, 18/2010 и 112/2015), у складу 
са којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Уз пријаву на конкурс потребно је доста-
вити и: биографију, фотокопију оверених диплома, 
списак стручних и научних публикација и по један 
примерак тих публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
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докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање Универзитета у Крагујевцу 
(http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ 
zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама 
Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_
izmenama _i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.
pdf), утврђена је обавеза кандидата да релевантна 
документа која прилаже ради оцене испуњености 
општих услова, као и обавезних и изборних елеме-
ната прописаних чланом 8 Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу дос-
тави и у електронској форми (на компакт диску - 
CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања. 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за 

ужу научну област Патолошка 
физиологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 

Оториноларингологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одго-
варајућа специјализација .

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију, фотокопију оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један при-
мерак тих публикација, а за кандидате који су у 
радном односу на Факултету медицинских наука у 
Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о педа-
гошком раду. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање Универзитета у Крагујевцу 
(http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ 
zvanje.docx) и Одлуком о изменама и допунама 
Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_
izmenama _i_dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.
pdf), утврђена је обавеза кандидата да релевант-
на документа која прилаже ради оцене испуње-
ности општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената прописаних чланом 8. Правилником о 
начину и поступку заснивања радног односа и сти-
цању звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
достави и у електронској форми (на компакт дис-
ку - CD).Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Фармацеутска 

анализа
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
фармације са укупном просечном оценом најмање 
8, уписане докторске академске студије.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Фармацеутска 

биотехнологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
фармације са укупном просечном оценом најмање 
8, уписане докторске академске студије.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Фармацеутска хемија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
фармације са укупном просечном оценом најмање 
8, уписане докторске академске студије.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Физиологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8, уписане доктор-
ске академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним доктор-
ским студијама у текућој школској години, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација 
у складу са упутством које се налази на страници 
Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_
izbor.php. Сву конкурсну документацију са докази-
ма о испуњености услова конкурса, сви кандидати 
су у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Психијатрија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са уку-
пном просечном оценом најмање 8, докторат из 
научне области за коју се бира и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Хигијена и екологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8, докторат из нау-
чне области за коју се бира.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним доктор-
ским студијама у текућој школској години, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација 
у складу са упутством које се налази на страници 
Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_
izbor.php. Сву конкурсну документацију са докази-
ма о испуњености услова конкурса, сви кандидати 
су у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну 
област Педијатрија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са уку-
пном просечном оценом најмање 8, уписане док-
торске академске студије. Услови утврђени одгова-
рајућим одредбама Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, потврду о уписаним докторским студијама 
у текућој школској години, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публикација 
и по један примерак тих публикација у складу са 
упутством које се налази на страници Факулте-
та http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.
php. Сву конкурсну документацију са доказима о 
испуњености услова конкурса, сви кандидати су 
у обавези да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 
дана од дана објављивања.

КРУШЕВАЦ

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
37223 Разбојна - Општина Брус

тел. 037/832-114

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

радника са функције, а најдуже до 
31.08.2019.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање; одговарајући степен стручне спреме одређе-
ног занимања према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи и члану 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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законом, утврђено дикриминаторно понашање; да 
је држављанин Републике Србије; да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова, у складу 
са чланом 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испит из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васоитања, а кандидат који нема образовање из 
члана 142 став 1 обавезан је да стекне образовање 
у року од једне године, а највише од две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно васпитни рад - српски 
језик (доказ су у обавези да доставе само кандида-
ти који образовање нису стекли на српском језику) 
- доказ са потврдом одговарајуће високошколске 
установе да је кандидат положио испит из српског 
језика.

ОСТАЛО: пријавни формулар кандидат попуња-
ва на интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, који штампа и исти 
прилаже са документацијом, оверену фотокопију 
дипломе или уверење о стеченој стручној спреми, 
уверење о држављанству не старије од 6 месе-
ци, уверење МУП-а о неосуђиваности кандидата, 
потврду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику). Доказ о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности кан-
дидат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаву доставити на адресу 
школе.

ЛЕСКОВАЦ

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: дужност директо-
ра предшколске установе може да обавља лице 
које има: образовање прописано одредбама чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама система вас-
питања и образовања, за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
дирекотра установе и најмање осам година рада у 
предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања; поседовање дозволе за рад (лиценце); посе-
довање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискрими-

наторно понашање; најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Дуж-
ност директора предшколске установе може да 
обавља и лице које има: одговарајуће образовање 
члана 140 став 3 овог закона за васпитача, дозволу 
за рад, обуку и положен испит за директора уста-
нове и најмање десет година рада у дечјем вртићу 
на пословима васпитања и образовања након сте-
ченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: доказ о држављанству (извод из матич-
не књиге рођених или уверење о држављанству), 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом (пре закљу-
чивања уговора о раду, не старије од 6 месеци); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис/фотокопију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања: 
потврду о радном стажу у области васпитања и 
образовања; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби. Пријаве са потребном доку-
метацијом подносе се на горенаведену адресу, са 
назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на 
број тел. 016/811-277.

ТРГОВИНСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Дубочица бб
тел. 016/222-961

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора средње школе 
може да буде лице које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони, у даљем 
тексту Закона), за наставника школе и подручје 
рада, за педагога и психолога, стечено на: студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдидсциплинар-
не студије другоог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, (3) на основним студија-
ма у трајању од најмање 4 године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад (лиценцу) за 
наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за лиценцу за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од ступања на дуж-
ност. Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона, 
треба да испуњава и друге услове; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну 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. Коми-
сија за избор директора цениће и доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника), као и доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања, ако је кандидат претход-
но обављао дужност директора школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси биографске 
податке, односно радну биографију; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном одговарајућем високом образовању, оверен 
препис уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (дозволи за рад); потвр-
ду да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; лекарско уверење 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци); доказ да има обављену обуку и положен 
испит за директора (уколико је кандидат поседује); 
уверење из МУП-а да није осуђиван правоснажном 
пресудома за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); 
доказ да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ (не старије од 6 месеци); доказ да се не 
води кривични поступак и није покренута истрага 
против кандидата (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверена фотокопија); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
доказ о знању српског језика (кандидати који су 
одговарајуће образовање стекли на српском јези-
ку не подносе овај доказ), односно доказ о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), као и 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
и оцену спољашњег вредновања, ако је кандидат 
претходно обављао дужност директора. Кандидат 
је дужан да попуни пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, који у штампаној 
форми доставља школи. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у року од 15 дана од 
дана објављивања, на адресу школе, у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за избор директора 
школе“, лично или поштом. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник математике
са 77,78% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени су чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17). Посебни услови: 
Правилник о стпену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). 

ОСТАЛО: Пријаву на конкурс кандидат попуњава 
и преузима са сајта Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја и са доказима о испуња-
вању услова конкурса подноси на горенаведену 
адресу школе, са назнаком „За конкурс“, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 

Наука и образовање
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кандидат подноси следећу конкурсну документа-
цију: оверену фотокопију или оригинал дипломе 
о стручној спреми; оверену фотокопију или ориги-
нал извода из матичне књиге рођених (са хологра-
мом); оверену фотокопију или оригинал уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); уверење 
да лице није осуђивано за дела из члана 139 став 
1 тачка 3 ЗОСОВ-а: потврду о стеченом образо-
вању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина стечену на високошколској установи у 
току студирања или након дипломирања од најма-
не 30 бодова од којих 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Кандидат који има положен струч-
ни испит за лиценцу сматра се да има образовање 
из наведених научних дисциплина и доставља 
потврду да је положио испит за лиценцу. Кандидат 
доставља потврде - оригиналне, односно оверене 
копије потврде са факултета о стеченом образо-
вању и потврду школе у којој је лице обављало 
праксу, односно било у радном односу и стекло 6 
бодова праксе или оверену копију потврде да је 
положило испит за лиценцу; доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који образовање 
није стекао на српском језику; лекарско уверење 
(не старије од 6 месеци) подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду. Оверена фотокопија 
јесте фотокопија оригиналног документа која се 
оверава код јавног бележника. Изузетно, у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени 
у основним судовима, судским јединцама, пријем-
ним канцеларијама основних судова односно 
општинским управама као повереним пословима. 
Лице које достави неоверене копије сматраће се 
да је доставило непотпуну документацију. Благо-
временом пријавом сматраће се она пријава која 
је предата у року утврђеном конкурсом. Потпуном 
пријавом сматраће се она пријава која у прилогу 
садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове означене у конкурсу. Непотпу-
не и наблаговремене пријаве се неће разматрати. 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпу-
не и уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове, упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма, коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
конктакт адресе које су навели у својим пријавама. 
Кандидати ће бити писмено обавештени о одлуци 
конкурсне комисије школе у законом предвиђеном 
року. Ближа обавештења се могу добити у секрета-
ријату школе или на телефон: 016/3488-442.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА

16220 Грделица, 29. новембра бб
тел. 016/3426-161

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
23.01.2019. године, поништава се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА ГРДЕЛИЦА
16220 Грделица, 29. новембра бб

тел. 016/3426-161

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

са породиљског боловања

Професор биологије и екологије
за 15% 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 места услови су прописани чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-
II, 2/2017, 2/2017-II и 13/2018). Кандидати уз 
попуњен пријавни формулар који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства 
просвета, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs, достављају и: диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, потврду да 
имају одговарајуће образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској 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 
ученицима врши надлежна служба за послове 
запошљавања, а потврду о неосуђиваности кан-
дидата прибавља школа. Уз пријаву доставити 
оригинале или оверене копије докумената изда-
тих од надлежних органа (не старије од 6 месе-
ци). Лекарско уверење се доставља по коначно-
сти одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац
тел. 016/212-880

Наставник енглеског језика
са 11% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да поседује одговарајуће високо обра-
зовање из члана140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017 и 27/2018); да испуњава услове 
у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предме-
та, 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 здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за квирична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и непо-
стојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом; да зна 
српски језик на којем се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати треба 
да приложе: попуњен одштампан пријавни форму-
лар који кандидат преузима са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја; уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
не фотокопије); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању (диплому о основ-
ним студијама и мастер студијама); уверење о нео-
суђиваности за кривична дела утвређена у члану 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; писмени доказ (уверење да 
је положио испит из српског језика одговарајуће 
школске установе, којим потврђује да зна језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад, тј. срп-
ски језик, уколико је одговарајуће образовање сте-
као на страном језику). Кандидати који испуњавају 
услове конкурса, а који су изабрани у ужи избор, 
у року од 8 дана упућују се на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање приме-
ном стандардизованих поступака. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве се могу пре-
дати непосредно школи или преко поште на горе-
наведену адресу. Све информације о огласу могу 
се добити на број телефона: 016/212-880.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВОЖД КАРАЂОРЂЕ“

16000 Лесковац, Видоја Смилевског 8
тел. 016/284-611

Наставник математике
са 55,56% радног времена, на 

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

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник хемије
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
вршења функције директора

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће 
услове: да има одговарајуће образовање у складу 
са чланом 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи за наставника 
математике, односно наставника хемије, без обзи-
ра на радно искуство; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс достављају се дока-
зи о испуњености услова - оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о дипломирању 
ако није издата диплома, оригинал уверења о нео-
суђиваности, оригинал и оверена фотокопија уве-
рења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, да је диплома или уверење издато на 
српском језику, односно потврда установе која је 

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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издала диплому да је кандидата пратио наставу на 
српском језику. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи у 
року од осам дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Конкурс спороводи конкурсна 
комисија именована одлуком директора. Решење о 
избору кандидата по објављеном конкурсу у пуб-
ликацији „Послови“ донеће се у складу са чланом 
154 Закона о основама система образовања и вас-
питања. Сва додатна обавештења могу се добити 
путем телефона: 016/284-611, од 8 до 14 сати.

ЛОЗНИЦА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
СРЕДЊА ШКОЛА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Вука Караџића 16

тел. 015/7581-143
e-mail: srednjaskola.krupanj@gmail.com

Оглас објављен 23.01.2019. године у публи-
кацији „Послови“ мења се у делу УСЛОВИ, 
где је потребно да се након речи „у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање” брише: (доставља се пре закључења 
уговора о раду), као и у делу ОСТАЛО: где је 
потребно након реченице: „Кандидати који 
буду изабрани у ужи избор биће упућени на 
психолошку процену способности за рад са 
дедецом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака”, додати: 
„Лекарско уверење као доказ да кандиат 
има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/7882-122

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр.88/2017). Уз пријаву доставити: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању, не старије од 6 месеци; оригинал 
или оверену фотокопију уверења полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у у трајању од најмање 
3 месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци); уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); кратку биографију.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
и то: за рад у млађој јасленој групи 
у објекту „Бамби” у Лозници, за рад 

у млађој јасленој групи у објекту 
„Лептирић” у Лозници

2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидат испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и члана 24-29 Закона о раду. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, образовни профил медицинска 
сестра васпитач (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверену фотокопију уверења полицијске 
управе да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у у трајању од најмање 
3 месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од шест месеци); уверење о држављан-
ству, не старије до шест месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); кратку биографију.

ОСТАЛО: Сви кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају на адресу: Предшколска установа „Бамби“ 
Лозница, Генерала Јуришића 3, Лозница или лично 
на адресу: Предшколска установа „Бамби“ Лозни-
ца, објекат „Чаролија” (код нове Цркве), Весели-
на Мисите 26. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од 
дана објављивања.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Оглас објављен 15.10.2018. године у публи-
кацији „Послови“ поништава се у целости.

НИШ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“

18000 Ниш, Генерала Милојка Лешјанина 49а
тел. 018/254-066

Секретар

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено 
лице које поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду („Службени гласник РС” број 24/05, 
61/05, 75/14, 13/17 - УС и 113/17), испуњава и 
посебне услове прописане члановима 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17 и 27/18-др. 
закони), и то ако: 1) има одговарајуће образо-
вање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
оставрује образовно-васпитни рад (уколико је 
образовање завршено на страном језику). Дока-
зи о испуњености наведених услова саставни су 
део пријаве на конкурс, изузев доказа из тачке 2) 
који се прибавља пре закључења уговора о раду. 
У смислу услова из тачке 1) који се тиче образо-
вања кандидата, Правилником о организацији и 
систематизацији послова у ОШ „Радоје Домано-
вић“ у Нишу, прописано је да се за обављање 
послова секретара школе може се засновати рад-
ни однос са лицем које има високо образовање, 
и то: стручну спрему/образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), из области правних наука; 
стручну спрему/образовање стечено на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, из области прав-
них наука. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају устано-
ви. Уз пријавни формулар кандидати су дужни 
да приложе одговарајућу документацију којом 
се доказује испуњеност прописаних услова и 
то: диплому о стеченом одговарајућем образо-
вању (кандидати који су завршили други степен 
достављају и диплому са основних академских 
студија); извод из матичне књиге рођених (на 
прописаном обрасцу са холограмом); уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); уве-
рење о неосуђиваности (не старије од шест месе-
ци); личну биографију (CV). Доказ о здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Сви докази прилажу 
се у оригиналу или овереној фотокопији. Пријаве 

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



   |  Број 814 | 30.01.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs40 

на конкурс могу се поднети у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће бити узете у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова пре-
дати непосредно у секретаријату школе или 
послати на горенаведену адресу. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за 
пријем у радни однос на радном месту секретар 
школе”. Информације о конкурсу могу се добити 
на телефон: 018/254-066.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА 
ТЕСЛА“ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРАВО, 
БЕЗБЕДНОСТ И МЕНАЏМЕНТ
„КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ“ НИШ

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Правне науке

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу наставну област 

Економске науке

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Зако-
ном о раду, кандидат мора да испуњава и посеб-
не услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању, Статутом и правилником Факултета као 
и Статутом Универзитета „Унион - Никола Тесла”, 
Београд. Уз пријаву доставља се биографија са 
подацима о досадашњем раду, оверене фотоко-
пије релевантних докумената (дипломе, извод 
из матичне књиге рођених, одлука о претходном 
избору у одговарајуће звање). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Рок за пријаву је 15 дана од објављивања конкур-
са. Конкурсна документација подноси се лично или 
поштом, на адресу: Факултет за право, безбедност 
и менаџмент „Константин Велики“, 18000 Ниш, Зет-
ска 2-4 мезанин. Изабрани наставници сносе трош-
кове избора према ценовнику Универзитета. Кон-
такт телефон: 018/458-09-79 и електронска пошта: 
dekan@konstantinveliki.edu.rs

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Мерошина

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка запослене са функције 

вршиоца дужности директора 
установе

УСЛОВИ: послове васпитача може да обавља лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена, студијама другог сте-
пена, студијама у трајању од три године, вишим 
образовањем, односно са одговарајућим средњим 
образовањем. Кандидат мора да испуњава сле-
деће услове: 1) да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 и 141 став 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“ број 88/17, 27/18 - др. закон); 2) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; 3) да није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 међу-

народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова из тачака 1), 
3), 4) и 5) подносе се уз пријаву на конкурс , а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. По завршетку конкурса предата документа се 
неће враћати кандидатима. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: кратку биографију, 
са адресом и контакт телефоном, диплому о сте-
ченом образовању, уверење о држављанству РС, 
уверење да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (уверење суда), уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а), пријавни фор-
мулар (образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе доку-
мента у оригиналу или оверене копије (не старије 
од шест месеци). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним формуларом, достављају установи. Пријаве 
на конкурс (са доказима о испуњености услова) 
достављају се на наведену адресу установе (Ниш-
ка 2), са назнаком „Конкурс за васпитача“ или се 
непосредно предају у установу, радним даном, у 
времену од 07.00 до 15.00 часова, у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Напо-
мена: ближе информације о огласу могу се доби-
ти у ПУ „Полетарац“ Мерошина путем телефона 
018/4892-044.

ОШ „ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ“
18252 Мерошина, Нишка бб 

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2018/2019, односно до 31.08.2019. 
године 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139 и 141 став 8 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, и то: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закон) и Правилником о програму обуке за педа-
гошког асистента („Сл. гласник РС” бр. 11/2010); да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Услови 
у погледу образовања: најмање четврти степен 
стручне спреме, завршен програм обуке за педа-
гошког асистента по програму обуке Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете и уз попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар достављају школи следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о завршеном програму обуке за 
педагошког асистента по програму Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; уверење 

о држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског јези-
ка доставља се само уколико одговарујће обра-
зовање није стечено на српском језику; доказ да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање или злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања мита или давања мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
краћу биографију. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране. Пријаве се достављају на 
горенаведену адресу. Ближе информације у секре-
таријату школе 018/4892-036.

Наставник енглеског језика
са 45% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђе-
но Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017), и то: професор, односно дипло-
мирани филолог за енглески језик и књижевност, 
дипломирани професор енглеског језика и књи-
жевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер, мастер 
професор језика и књижевности (студијски пео-
грам Језик, књижевност и култура), мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17); држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: краћу био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод 
из матичне књиге рођених - оверену фотокопију; 
доказ о неосуђиваности. Конкурс спроводи конкурс-
на комисија коју именује директор школе. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима канди-
дат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, а пријаве са назнаком „За конкурсну 
комисију”, слати на горенаведену адресу. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у обзир. 
Ближа обавештења се могу добити у секретаријату 
школе, на телефон: 018/4892 – 036.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ“
18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-068

Наставник практичне наставе 
машинске струке

на одређено време до повратка 
запосленог са боловања 

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у практичној настави може да изводи 
лице које је стекло одговарајућу стручну спрему 
за извођење практичне наставе машинске струке 
и звање, у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у стручним школа-
ма у подручју рада машинство и обрада метала. 
Послове наставника практичне наставе у стручној 
школи може да обавља и лице са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања или са одго-
варајућим средњим образовањем и положеним 
специјалистичким, односно мајсторским испитом и 
петогодишњим радним искуством у струци стече-
ним после специјалистичког, односно мајсторског 
испита. Кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане законом за заснивање радног односа и 
посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017 
и 27/2018 - др. закони), као и из члана 142 став 1 
истог закона: обавезно образовање лица из чла-
на 140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом прено-
са бодова (доказ - уверење надлежне установе). 
Образовање из става 1 овог члана, наставник, вас-
питач и стручни сарадник је обавезан да стекне у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односне групе предмета; студије 
другог степена из области педагошког наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: попуњен пријавни формулар са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; потписану биогра-
фију; оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; доказ о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
(доставља у року од једне а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу), и то: потврда високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству (оверен препис/фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оверен препис/фото-
копију); доказ о познавању језика на коме се ост-

варује образовно-васпитни рад; уверење о неос-
уђиваности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; лекарско уверење (уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, доставља се 
пре закључења уговора о раду). Уверења не могу 
да буду старија од 6 месеци. Кандидати који буду 
изабрани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаве се могу 
доставити лично или на адресу: Техничка школа 
„Прота Стеван Димитријевић“, 18220 Алексинац, 
Тихомира Ђорђевића бб. 

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Вишеградска 33
e-mail: pmfinfo@pmf.ni.ac.rs

Наставник у звању ванредни 
професор или доцент за ужу научну 
област Теоријска физика и примене 

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: доктор наука физичке науке. Кандида-
ти подносе: пријаву, биографију, оверен препис 
дипломе о докторату, списак научних радова са 
библиографским подацима, као и саме радове 
(списак радова доставити и у електронском обли-
ку, за сваки рад у часопису навести одговарајући 
линк), за радно место предвиђено овим конкурсом. 
Кандидати су у обавези да приликом пријаве на 
конкурс попуне, одштампају, потпишу и предају 
Образац који се налази на веб-порталу Универзи-
тета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). 

Наставник у звању ванредни 
професор или доцент за ужу 

научну област Екологија и заштита 
животне средине

УСЛОВИ: Кандидати подносе: пријаву, биогра-
фију, оверен препис дипломе о докторату, списак 
научних радова са библиографским подацима, као 
и саме радове (списак радова доставити и у елек-
тронском облику, за сваки рад у часопису навес-
ти одговарајући линк) за радно место предвиђено 
овим конкурсом. Кандидати су у обавези да прили-
ком пријаве на конкурс попуне, одштампају, пот-
пишу и предају Образац који се налази на веб-пор-
талу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs).

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

НОВИ СА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

Ванредни или редовни професор 
за ужу научну област Болести 

животиња и хигијена анималних 
производа 

на одређено време до 5 година или на 
неодређено време

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

Асистент за ужу научну област 
Рачуноводство и економика 

пољопривредних газдинстава
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
смера (пољопривредни или економски факултет).

Асистент за ужу научну област 
Информатика и информациони 

системи
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме одговарајућег 
смера (економски, факултет техничких наука или 
природно-математички факултет). Кандидати тре-
ба да испуњавају услове утврђене Законом о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 др. закон), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат је обавезан да дос-
тави доказе о испуњености услова: краћу биогра-
фију са библиографијом, списак научних и струч-
них радова, као и доказе о њиховом објављивању, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми. За 
наставна звања (доцент, ванредни или редовни 
професор) кандидати треба да попуне електронски 
образац који се налази на сајту Универзитета Нови 
Сад: https://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje (исти достави-
ти на имејл: opstasluzba@polj.uns.ac.rs, у року пред-
виђеном за пријаву кандидата). За сваку одредни-
цу коју попуњава кандидат у обрасцу, неопходно 
је приложити и доказ, у виду одлуке решења или 
потврде. За сарадничка звања (асистент, сарадник 
у настави), поред биографских података, научних и 
стручних радова, као и доказа о њиховом објављи-
вању, дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
доставити и уверења о наставку студија. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Рок за подношење пријава по овом конкурсу је 
15 дана од дана објављивања. Пријаве достављати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПРИВАТНА ОСНОВНА ШКОЛА 
„ТВРЂАВА“

Петроварадин, Штросмајерова 8
тел. 069/797-080

Спремачица
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме, 
небитно радно искуство. Рок за пријаву: 15.02.2019. 
Јављање на горенаведени број телефона.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАН КОЛАР“

21425 Селенча, Вајанског 1

Радник на одржавању објекта, 
опреме и грејања школе - домар, 

ложач
на одређено време, до повратка 

радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, предвиђених Законом о раду, канди-
дат мора испуњавати и посебне услове прописне у 
члану 139 Закона о основама система образовање 
и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17 и 27/18). 
Кандидати који конкуришу за пријем на наведена 
радна места, поред општих услова за заснивање 
радног односа, морају поседовати средње обра-
зовање у трогодишњем или четворогодишњем 
трајању - машинске, браварске, електро, столар-
ске, водоинсталатерске или сличне струке. Школа 
није у могућности да у целости плаћа путне трош-
кове.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће 
документе: доказ о одговарајућој стручној спре-
ми; уверење о држављанству Републике Србије - 
не старије од 6 месеци; доказ о неосуђиваности. 
Изабрани кандидат доставља уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, такође пре закључења угово-
ра о раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. 

СРЕДЊА ШКОЛА „22. ОКТОБАР“
21230 Жабаљ, Николе Тесле 78

Наставник машинске групе 
предмета

на одређено време преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17) за наставника средње школе и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Машинство и обрада метала („Сл. гласник РС“, 
бр. 16/15, 11/16, 13/16, 2/17, 3/17, 8/17, 4/18, 
18/18); психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; неосуђи-
ваност 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 родоскврнуће, за кривич-
на 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; знање српс-
ког језика (језик на којем се остварује образов-
но- васпитни рад). Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и уз одштампани формулар установи 
доставља: потписану биографију кандидата; 
оверену копију дипломе; оверену копију уве-
рења о држављанству; оверену копију уверења 
о неосуђиваности; доказ о знању српског језика, 
односно језика на коме се остварује васпитно-об-

разовни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику). Лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима 
доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова подносе се на горенаведену адре-
су. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Ближа обавештења могу се добити у 
секретаријату школе, на телефон: 021/831-345.

ОШ „БРАНКО ЋОПИЋ“
21422 Младеново, Краља Петра I 40

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 140 ст. 1 и 2 и чл. 122 и 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и услове про-
писане Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 108/15), и то: поседовање одгова-
рајућег високог образовања из члана 140 став 1 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (високо образовање стечено на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, и то: 1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2. студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука или специјалистич-
ке струковне студије; лице из става 1 под тачком 
2 мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године); поседовање дозволе 
за рад (лиценце - стручног испита за наставника 
или стручног сарадника); да има завршену обуку 
и положен испит за директора школе (пријава која 
не садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; држављанство 
Републике Србије; неосуђиваност правноснажном 
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 поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; неосуђи-
ваност правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања, знање српског језика. Доказ да знају срп-
ски језик дужни су да доставе кандидати који обра-
зовање нису стекли на српском језику, а доказује се 
потврдом високошколске устаанове да је кандидат 
положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, непосредно или путем 
поште. Неблаговремене и непотпуне пријаве 

неће се узети у разматрање. Кандидати треба 
да приложе: преглед кретања у служби, радну 
биографију и оквирни план рада за време ман-
дата, оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, оригинал или оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, васпита-
ча или стручног сарадника(лиценцу), оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе), 
потврду да имају најмање осам година година 
рада у установи образовања, уверење/потврду 
(оригинал) из надлежне службе Министарства 
унутрашњих послова да нису осуђивани пра-
воснажном 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 кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, за кривично дело 
примања и давања мита; уверење/потврду (ори-
гинал) из надлежног привредног суда да кан-
дидат није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; уверење/
потврду (оригинал) из надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређи-
вању притвора пре подоношења оптужног пред-
лога за наведена кривична дела; уверење о 
држављанству Републике Србије; извод из мати-
чне књиге рођених - уколико је кандидат мењао 
презиме, име, након стицања одговарајућег 
образовања. Кандидат за директора, уколико 
поседује, дужан је да уз пријаву на конкурс дос-
тави и доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора о његовом раду (извештај просветног 
саветника). Кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе дужан је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља 
се пре закључења уговора о међусобним прави-
ма и обавезама директора установе или ако има 
у досијеу - доставити уз пријаву, ако није старије 
од 6 месеци. Диплома, односно уверење о стече-
ном високом образовању, уколико је на српском 
језику, на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад, уједно је и доказ да кандидат зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад, у супротном је потребно доставити 
оверену фотокопију уверења о положеном испи-
ту из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Напомена: документа-
ција се доставља у четири примерка (један при-
мерак чини оригинал или фотокопија наведене 
документације коју је оверио јавни бележник, а 
у три примерка достављају се обичне фотоко-
пије оверених примерака, не старије од 6 месе-
ци). Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом слати са назнаком „Конкурс за 
директора“, на горенаведену адресу.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДАНИЛО ЗЕЛЕНОВИЋ“

21214 Сириг, Новосадска 1

Наставник предметне наставе - 
биологија

на одређено време преко 60 дана, са 
60% радног времена, замена одсутног 
запосленог изабраног за директора у 

првом мандату

УСЛОВИ: услове испуњава лице које има одгова-
рајуће високо образовање за наставника у складу 
са чланом 139 став 1 и члана 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017 и 27/18) стечено: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог с тепена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; обавезно образовање из 
члана 140 овог Закона је образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и мертодичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат треба и да: има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 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 мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Уз пријаву на конкурс канди-
дат доставља: биографију (CV), доказ о одгова-
рајућем образовању, држављанству РС, доказ из 
казнене евиденције МУП-а о неосуђиваности,уве-
рење из суда, извод из матичне књиге рођених. 
Доказ о здравственој способности доставља кан-
дидат који је изабран, пре закључивања уговора 
о раду. Уз пријаву кандидат доставља оригинале 
или оверене копије докумената, не старије од шест 
месеци. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу. Контакт телефон: 
021/849-018. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
се неће узимати у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛАВКО РОДИЋ“

21234 Бачки Јарак, Младена Стојановића 21

Наставник предметне наставе - 
грађанско васпитање

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

замена директора у првом мандату, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: 1) стечено одговарајуће високо обра-
зовање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 
- др. закон) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; лице које је стекло студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника који изводе образов-
но-васпитни рад из изборних предмета у основној 
школи („Службени гласник - Просветни гласник”, 
број 11/12, 15/13, 10/16,11/16, 2/17); 2) психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) 
знање српског језика тј. стечено средње, више или 
високо образовање на српском језику или положен 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, који у штампаној форми доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит - испит за лиценцу; оригинал или оверену 
фотокопију уверење о држављанству; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из тачке 3 услова конкурса; доказ о 
знању српског језика, уколико високо образовање 
није стечено на српском језику (оверена фото-

копија дипломе о стеченом средњем или вишем 
образовању на српском језику или потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика); биографију са 
актуелним бројем фиксног или мобилног теле-
фона и тачном адресом пребивалишта; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора. 
Приложене фотокопије треба да буду оверене од 
стране јавног бележника. Пријавни формулар са 
приложеним доказима слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс“. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити од секретара школе, телефон 
021/847-438.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Теоријска 

електротехника
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор 
наука - електротехника и рачунарство, услови про-
писани чланом 74 Закона о високом образовању, 
подзаконским актима и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Метрологија, 

квалитет, еколошко-инжењерски 
аспекти, алати и прибори

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке док-
тор наука из области инжењерство заштите живот-
не средине, услови прописани чланом 74 Зако-
на о високом образовању, подзаконским актима 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 
научну област Архитектонско 
- урбанистичко планирање, 
пројектовање и теорија и 
заснивање радног односа

на одређено време од 5 година

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

Сарадник у звању сарадника у 
настави за ужу научну област 

Ливење, термичка обрада, 
инжењерство површина и 

нанотехнологије
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке 
дипломирани инжењер машинства, услови про-
писани чланом 83 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса); 
краћу биографију са библиографијом (списак радо-
ва); оверене фотокопије диплома и додатака дипло-
мама са свих нивоима студија; за дипломе стечене 
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у иностранству потребно је приложити доказ о при-
знавању стране високошколске исправе; фотоко-
пирану или очитану личну карту; потврду о оцени 
резултата педагошког рада-мишљење студената, 
уколико кандидат поседује педагошко искуство; 
потврду из МУП-а да кандидат није правоснажно 
осуђиван за кривично дело против полне слободе, 
фалсификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи; фотокопије објавље-
них научних, односно стручних радова у научним 
часописима, зборницима или саопштених на међу-
народним или домаћим научним скуповима, однос-
но признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, 
оригиналних метода и сл.). објављених уџбени-
ка, монографија, практикума или збирки задатака, 
за ужу научну, уметничку, односно стручну област 
за коју се бира, доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним радо-
вима на специјалистичким, мастер и докоторским 
академским студијама. За избор у звање сарадника 
у настави приложити и: потврду да је кандидат сту-
дент мастер академских студија или специјалистич-
ких академских студија За избор у звање: доцента, 
доцента или ванредног професора приложити и: 
попуњен електронски образац: Реферат комисије 
о кандидатима за избор у звање наставника-УНС_
Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универ-
зитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. 
Кандидат исти треба да пошаље не мејл: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кан-
дидата, за сваку одредницу коју кандидат испуња-
ва неопходно је приложити доказ у форми одлуке, 
решења, потврде и сл. За чланство 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 доста-
вити решење о именовању комисије. За учешће у 
програмским и организационим одборима скупо-
ва, неопходно је доставити потврду о учешћу или 
навести линк са сајта институције на ком се јасно 
види кандидатово учешће у раду. Као доказе о 
цитираности обавезно је доставити потврду Матице 
српске, поред које кандидат може доставити и дру-
ге доказе (научне радове у којима се види цитира-
ност, одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). 
Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор 
приложи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горенаведену адре-
су за свако радно место посебно. Комисија ће разма-
трати само благовремене и потпуне пријаве. Одлука 
о избору у звање ступа на снагу почев од дана сту-
пања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кан-
дидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ КИРИЛО И МЕТОДИЈЕ“

21000 Нови Сад, Камењар 3 7

Професор разредне наставе - 
учитељ у основној школи

на одређено време од три месеца

УСЛОВИ: диплома о стеченом високом образовању 
- учитељ. Предност имају кандидати са активним 
знањем немачког и енглеског језика. Конкурс је 
отворен до 10.02.2019. године. Пријаве на каон-
курс са радном биографијом слати на мејл адре-
су: osnovnaskola@kiriloimetodije.com или поштом на 
адресу: ОШ „Свети Кирило и Методије“, Камењар 
3 број 7, 21000 Нови Сад. Примљену документацију 
не враћамо.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,ДУШАН ЈЕКОВИЋ”

26320 Банатски Карловац, Ж. Зрењанина 36
тел. 013/651-227

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо обра-
зовање, прописано чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Сл.гласник РС “, бр.88/2017 и 27/2018) и усло-
ве прописане Правилником о ближим условима 
за избор директора установе образовања и вас-
питања („Сл.гласник РС” број 108/2015) и то: 1. 
одговарајуће високо образовање за наставника у 
основној школи, односно педагога или психолога, 
стечено на: А) на студијама другог степена ( мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: 1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
2) студије другог степена из научне области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне ,односно стручне области педагошких наука. 
Ово лице мора имати завршене студије првог сте-
пена из научне односно стручне области за одго-
варајућих предмета; Б) на основним студијама у 
трајању најмање четири године по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. дозвола за рад, односно положен 
испит за наставника или стручног сарадника; 3. 
обука или 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; 4. најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања , након стеченог одговарајућег 
образовања; 5. психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом и ученицима; 6. да 
лице није осуђивано правоснажном судском пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица , запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрв-
нуће, за кривична дела против примања и давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добра заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 7. 
држављанство Републике Србије; 8. знање српс-
ког језика: кандидат, наставник разредне наставе, 
мора имати одговарајуће образовање на српском 
језику или имати положен испит из српског језика 
са методиком по програму одговарајуће високош-
колске установе; кандидат наставник или стручни 
сарадник мора имати стечено средње, више или 
високо образовање на српском језику или има-
ти положен испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Уз пријаву 
на конкурс кандидати прилажу: испуњен образац 
формулара за пријаву на конкурс, преузет са стра-
нице сајта Министарства проосвете www.mpn.gov.
rs; диплому о стеченој стручној спреми; канди-
дати који су стекли образовање по прописима о 
високом образовању почев од 10.09.2005. године 
подносе оверену фотокопију дипломе и основних 
и мастер студија; уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; потврду да канди-
дат има најмање осам година радног искуства на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања: потврда садржи 
податак о радном стажу и пословима које је лице 
обављало и издаје је установа у којој кандидат 
ради; ако кандидат није у радном односу, потврду 
издаје установа у којој је кандидат стекао радно 

искуство у области образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству; лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здарвственој способности за 
рад са децом и ученицима; уверење надлежног 
суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак и да није покренута истрага; уверење 
издато од надлежне полицијске управе о казненој 
евиденцији за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања; уверење Привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
извод из матичне књихе рођених; доказ /уве-
рење о савладаној обуци или положеном испиту 
за директора школе (пријава која не садржи ово 
уверење или доказ неће се сматрати непотпуном, 
а уколико кандидат буде изабран биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора 
школе); доказ да кандидат зна српски језик уко-
лико образовање није завршио на српском језику 
(потврда одговарајуће високошколске установе 
да је положио испит из српског језика); уколико 
се на конкурс пријављује лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави резултате стручно педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања - доказ 
о резултату стручно педагошког надзора, однос-
но потврду надлежне школске управе да у току 
његовог мандата није вршен стручно педагошки 
надзор , уколико исту не поседује; биографија, са 
кратким прегледом кретања у служби, и струч-
ним и организационим способностима. Комплетна 
документација подноси се у 2 примерка у ориги-
налу или у овереним фотокопијама које је оверио 
јавни бележник. Сва захтевана уверења не смеју 
бити старија од 6 месеци у тренутку подношења. 
Рок за пријаву на конкурс износи 15 дана од дана 
од објављивања публикацији „Послови“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве са доказима о испуњености 
услова се достављају у затвореним ковертама 
на адресу школе: ОШ „Душан Јерковић“ Жар-
ка Зрењанина 36, 26320 Банатски Карловац, са 
назнаком „За конкурс за директора школе“. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон: 013/651-227.

ПАНЧЕВО

ОШ „МИРОСЛАВ АНТИЋ МИКА“
26000 Панчево, Душана Петровића Шанета 11

Наставник информатике и 
рачунарства

са 35% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, а 

најкасније до 01.07.2019. године, на 
одређено време

УСЛОВИ: 1) завршене студије другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то студије 
другог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предме-
та, студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких 
наука (лице из ове подтачке мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета), завршене основне студије у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Услови у погледу врсте 
образовања: професор информатике, професор 
информатике у образовању, професор инфор-
матике и техничког образовања, дипломирани 
инжењер информатике, дипломирани инжењер 

Наука и образовање
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пословне информатике, дипломирани инжењер 
електротехнике - за рачунску технику и инфор-
матику, дипломирани математичар - за рачу-
нарство и информатику, дипломирани инжењер 
организације рада - смер кибернетски, дипломи-
рани инжењер организације - за информационе 
системе, диломирани инжењер за информационе 
системе, дипломирани инжењер организационих 
наука- одсек за информационе системе, дипло-
мирани економиста - за економику, статистику и 
информатику, дипломирани математичар, про-
фесор математике, професор физике, дипломи-
рани инжењер електротехнике, смер рачунске 
технике и информатике, дипломирани инжењер 
електронике, професор технике и информати-
ке, професор техничког образовања, професор 
електротехнике, професор машинства, дипломи-
рани инжењер менаџмента за информационо-уп-
рављачке и комуникационе системе, професор 
информатике-математике, дипломирани инфор-
матичар, дипломирани информатичар - послов-
на информатика, дипломирани информатичар 
- професор информатике, професор географије - 
информатике, дипломирани информатичар - мас-
тер, дипломирани професор географије - инфор-
матике, мастер, професор физике - информатике, 
дипломирани професор физике – информатике 
- мастер, дипломирани професор информатике, 
мастер; дипломирани информатичар - мастер 
пословне информатике, дипломирани инжењер 
електротехнике за рачунарску технику и инфор-
матику, дипломирани економиста за економску 
статистику и информатику, дипломирани физи-
чар, дипломирани физичар - примењена и ком-
пјутерска физика - мастер, дипломирани физи-
чар- примењена физика и информатика - мастер, 
мастер математичар, мастер информатичар, мас-
тер инжењер електротехнике и рачунарства, мас-
тер економиста, мастер професор информатике 
и математике, мастер професор информатике и 
физике, мастер професор физике и информати-
ке, мастер професор географије и информатике, 
мастер професор технике и информатике, мас-
тер професор информатике и технике, мастер 
инжењер информационих технологија, мастер 
инжењер организационих наука (смер Инфор-
мациони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); дипломирани 
инжењер електротехнике и рачунарства - мастер, 
дипломирани инжењер организационих наука - 
мастер из области информационих система и тех-
нологија, дипломирани професор информатике 
и математике - мастер, дипломирани професор 
технике и информатике - мастер, дипломирани 
професор информатике и технике - мастер, про-
фесор основа технике и информатике, профе-
сор географије и информатике, мастер професор 
информатике и физике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани индустријски 
менаџер, мастер дизајнер медија у образовању. 
У радни однос у школи може да буде примљено 
лице које има: одговарајуће образовање; пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: дипло-
му, односно уверење одговарајућег степена и 
врсте образовања (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци, оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (на новом обрасцу, оверена 
фотокопија); доказ о познавању српског језика 
(признаје се диплома за кандидате који су обра-
зовање стекли на српском језику); уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање 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 кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци, доставити оригинал или овере-
ну фотокопију). Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима кандидата који буду 
изабрани у ужи избор, врши надлежна служба 
за послове запошљавања - доказ о испуњености 
овог услова прибавља школа. Лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи на горе-
наведену адресу, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“.

ПИРОТ

ОШ „ХРИСТО БОТЕВ“
18320 Димитровград, Христо Ботев 3

тел. 010/361-476

Наставник грађанског васпитања за 
други циклус основног образовања 

и васпитања
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, до повратка запослене 

са функције

УСЛОВИ: 1) поред испуњености општих услова 
предвиђених Законом о раду, потребно је да кан-
дидат има одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 
- др. закони) и чланом 2 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника који изводе обра-
зовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи („Сл. гласник РС -Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
11/2017) и то: професор педагогије; дипломирани 
педагог, општи смер или смер школске педагогије; 
дипломирани школски педагог - психолог; профе-
сор психологије; дипломирани психолог, општи 
смер или смер школске психологије; дипломирани 
школски психолог - педагог; дипломирани школ-
ско-клинички психолог; лице које испуњава усло-
ве да изводи наставу из предмета страни језик, у 
складу са правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; дипломирани социјални радник, 
са положеним стручним испитом, односно испитом 
за лиценцу у области образовања; дипломирани 
педагог; професор географије; дипломирани геог-
раф; лице које испуњава услове да изводи наставу 
из предмета српски језик, у складу са правилником 
којим је прописана врста образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; мастер 
педагог; мастер психолог; мастер филолог; мас-

тер професор језика и књижевности; дипломирани 
психолог - мастер; дипломирани педагог - мастер; 
мастер географ; дипломирани географ - мастер; 
мастер професор географије; лице које испуњава 
услове да изводи наставу из предмета историја, у 
складу са правилником којим је прописана врста 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; лица која испуњавају услове за 
обављање стручних послова: социјални радник, 
дефектолог, логопед и андрагог; дипломирани 
географ - просторни планер; лице које испуњава 
услове за извођење наставе из предмета матерњи 
језик националне мањине, у складу са правилни-
ком којим је прописана врста образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи; лице 
које испуњава услове за извођење наставе из 
изборног предмета матерњи језик/говор нацио-
налне мањине са елементима националне културе, 
у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника који изводе образовно-васпит-
ни рад из изборних предмета у основној школи; 
лице које испуњава услове за наставника основне 
школе; лице које испуњава услове за стручног 
сарадника основне школе; дипломирани музички 
педагог. Сва наведена лица морају имати савладан 
програм обуке за извођење наставе из предмета 
грађанско васпитање за одговарајући разред, у 
складу са прописом којим се уређује стално струч-
но усавршавање и стицање звања наставника, вас-
питача и стручних сарадника, односно претходно 
завршене неке од следећих програма: Обука за 
наставника грађанског васпитања; Интерактивна 
обука/тимски рад; Умеће одрастања; Умеће кому-
никације; Активна настава кроз учење; Едукација 
за ненасиље; Речи су прозори и зидови; Чувари 
осмеха; Учионица добре воље; Култура критичког 
мишљења; Буквар дечијих права; Дебатни клуб; 
Безбедно дете; Злостављање и занемаривање 
деце; Здраво да сте или која имају завршен спе-
цијалистички курс за наставнике грађанског васпи-
тања на одговарајућој високошколској установи. У 
складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад (срп-
ски и бугарски језик). Кандидат је дужан да уз 
пријаву - пријавни формулар са интернет сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, приложи: оригинал/оверену копију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, оригинал/
оверену копију доказа о поседовању образовања 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, оригинал/оверену копију уверења из МУП-а 
о неосуђиваности за наведена кривична дела - не 
старије од 6 месеци, оригинал/оверену копију уве-
рења о држављанству - не старије од 6 месеци, 
оригинал/оверену копију извода из матичне књиге 
рођених, доказ да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
и бугарски језик (сведочанство или диплома изда-
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та и стечена на српском, односно бугарском јези-
ку или уверење о положеном испиту из српског, 
односно бугарског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе - оригинал или оверена 
копија), потписану биографију са адресом и кон-
такт телефоном. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду.

Наставник шпанског језика
са 33,33% радног времена, на 

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

запослене са боловања

УСЛОВИ: 1) поред испуњености општих услова 
предвиђених Законом о раду, потребно је да кан-
дидат има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 
27/18 - др. закони) и чланом 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 11/2017) и то: професор, односно дипло-
мирани филолог за шпански језик и књижевност; 
професор шпанског језика и хиспанских књижев-
ности; мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил шпански језик); мастер 
професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил шпански језик). 
У складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат треба да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад, односно српски језик. Канди-
дат је дужан да уз пријаву - пријавни формулар 
са интернет сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, приложи: оригинал/ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал/оверену копију доказа о 
поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, оригинал/
оверену копију уверења из МУП-а о неосуђива-
ности за наведена кривична дела - не старије од 
6 месеци, оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству - не старије од 6 месеци, оригинал/
оверену копију извода из матичне књиге рође-
них, доказ да зна српски језик (сведочанство или 
диплома издата и стечена на српском језику или 
уверење о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе - 
оригинал или оверена копија), потписану биогра-
фију са адресом и контакт телефоном. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве на конкурс са тра-
женом документацијом могу се поднети лично или 
поштом, на горенаведену адресу. Додатне инфор-
мације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, на број телефона: 010/361-476.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ПИРОТ
18300 Пирот, Таковска 22

Наставник практичне наставе - 
подручја рада Електротехника
на одређено време, ради замене 

запосленог коме мирује радни однос
у периоду од две године

УСЛОВИ: 1) стручнa спремa: дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови осим енер-
гетског; дипломирани инжењер електронике, сви 
смерови осим индустријске енергетике; дипло-
мирани електротехнички инжењер, смер елек-
тронски, дипломирани инжењер производног 
менаџмента; инжењер електротехнике, сви смеро-
ви осим енергетског; виши стручник радник елек-
тротехничке струке, сви смерови осим енергетског, 
дипломирани инжињер електротехнике и рачунар-
ства, смер електроника и телекумуникације; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, претход-
но завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на свим студијским 
програмима, осим из области енергетике, дипломи-
рани инжењер електротехнике и рачунарства, сви 
студијски програми осим из области енергетике, 
специјалиста струковни инжењер електротехнике 
и рачунарства, претходно завршене струковне сту-
дије првог степена на студијским програмима осим 
из области енергетике; струковни инжењер елек-
тротехнике и рачунарства, завршене струковне 
студије на студијским програмима осим из области 
енергетике; струковни инжењер електротехнике и 
рачунарства - специјалиста, електроника и рачу-
нарство; 2) да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену 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 на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
попуњавају формулар за пријаву на конкурс на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја РС и одштам-
пани пријавни формулар заједно са потребном 
документацијом - доказима о испуњавању пред-
виђених услова, достављају школи: оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање по 
прописима који уређују високо образовање од 10. 
септембра 2005. године, доставља и оверену фото-
копију дипломе о завршеним студијама првог сте-
пена, оригинал или оверену фотокопију уверења 
или потврде о неосуђиваности за горенаведена 
кривична дела и да није утврђено дискриминатор-
но понашање, које издаје надлежна полицијска 
управа; оригинал или оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених - оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству (не старије 

од шест месеци), кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, достављају и доказ да 
познају језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад - оверена фотокопија дипломе или уве-
рења о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал или 
оверена фотокопија уверења, односно потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности, не ста-
рије од шест месеци. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријавни формулар са 
потребном документацијом се подноси лично или 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДУДЕ ЈОВИЋ“

12374 Жабари, Кнеза Милоша 117
тел./факс: 012/250-119

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запосленог са боловања

Наставник историје
на одређено време преко 60 дана, 

до повратка запослене са боловања 
(одржавање трудноће)

УСЛОВИ: Кандидат је обавезан да поред пријавног 
формулара и писаног захтева за пријем у радни 
однос на одређено време и фотокопије очитане 
личне карте са чипом, односно личне карте без 
чипа, школи достави и следећа документа: извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству Републике Србије, уверење о неосуђиваности 
из надлежног основног суда, уверење да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, овај документ (извод из КЕ) се при-
бавља у надлежној ПУ МУП-а, уколико га не доста-
ви кандидат прибавља га школа; диплому или уве-
рење о стеченом високом образовању на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године (VII/1 степен стру-
чне спреме одговарајуће врсте занимања) или о 
стеченом академском називу мастер на студија-
ма другог степена за наставника из чл. 140 ст. 1 
и 2 закона; уверење да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима, односно уверење о здравственом 
стању кандидата, из надлежне службе медицине 
рада, које се подноси непосредно пре закључења 
уговора о раду; уверење или потврда да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања, од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; да 
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зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Наставник треба да испуњава 
услове прописане чл. 140 ст. 1 и 2, чл. 139, чл. 141 
ст. 7, чл. 142 ст. 1 и 4 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 
27/ 2018) и да има стручну спрему прописану Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018) 
и Правилником о организацији и систематизацији 
послова. Послове наставника може да обавља 
лице које је стекло високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високо-школске установе (чл. 141 ст. 7 Зако-
на). Наставник мора да има и обавезно образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина које је стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, од најмање 
30 бодова, од којих најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова (чл. 142 ст. 1 Зако-
на). Сматра се да наставник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има образовање из чл. 142 ст. 1 Закона (чл. 142 ст. 
4 Закона). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Психолошку процену способности канди-
дата за наставника за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Наведе-
ни документи требају бити оригинални или фото-
копије оверене у основном суду или општинској 
управи или код јавног бележника, не старији од 6 
месеци. Неблаговремени, непотпуни и неуредни 
захтеви за пријем у радни однос, односно прило-
жени документи, неће бити узети у разматрање. 
Захтеви за пријем у радни однос са доказима о 
испуњавању услова огласа достављају се у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“, на горенаведену адресу. Телефони за 
информације: 012/250-119, 012/250-109 и 012/250-
767.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Наставник хемије
на одређено време до повратка 

раднице са боловања, породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета, за 25% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати морају да имају одгова-
рајуће образовање за наставнике основне школе, 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, канди-
дати морају да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидат који не поседује ово образовање 
биће дужан да га стекне у року од једне године, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, 

као услов за полагање испита за лиценцу. Уз 
пријаву на конкурс кандидати су дужни да прило-
же: радну биографију, попуњен пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 
- обавезно; уверење о држављанству РС - ориги-
нал или оверену копију, не старије од 6 месеци - 
обавезно; диплому о стеченом образовању - ори-
гинал или оверену копију, не старију од 6 месеци, 
обавезно; доказ о неосуђиваности за дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основам система обра-
зовања и васпитања и непостојању дискримина-
торног понашања - оригинал или оверену копију, 
не старије од 6 месеци, обавезно; доказ о знању 
српског језика (обавезно за кандидате који обра-
зовање нису стекли на српском језику); оверену 
копију уверења о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту или потврду високошкол-
ске установе да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина у 
току студија или након дипломирања (није обавез-
но, уколико кандидат исто поседује пожељно је да 
достави). Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Одлуку 
о избору кандидата комисија ће донети у року од 
осам дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Пријаве треба послати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона: 026/721-114.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
11300 Смедерево, Ђуре Даничића 84

тел. 026/4617-380

Наставник математике
на одређено време ради замене 

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

УСЛОВИ: 1) занимање - једно од наведених: про-
фесор математике, дипломирани математичар, 
дипломирани математичар за теоријску матема-
тику и примене, дипломирани математичар за 
рачунарство и информатику, дипломирани мате-
матичар - информатичар, професор математи-
ке и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информатике 
- математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - матема-
тика финансија (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани информатичар, мастер 
математичар, мастер професор математике, мас-
тер професор математике и физике, мастер профе-
сор математике и информатике, мастер професор 
физике и математике, мастер професор инфор-
матике и математике, дипломирани професор 
математике-мастер, дипломирани математичар - 
мастер, дипломирани инжењер математике - мас-
тер (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор математике, 
дипломирани математичар - теоријска математика, 
дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије 
- математике, професор географије - математи-
ке, професор физике - математике, професор 
биологије - математике, професор математике - 
теоријско усмерење, професор математике - тео-
ријски смер, дипломирани математичар и инфор-
матичар, дипломирани математичар - механичар, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани - мастер треба да имају завршене основне 
академске студије на студијским програмима из 
области Математике или Примењене математике 
(са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије) или двопредметне наста-

ве математике и физике, односно математике и 
информатике; 2) поседовање психичке, физич-
ке и здравствене способности; 3) неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
кандидат зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а заједно са одштампаним 
пријавним формуларом школи достављају: радну 
биографију; уверење о држављанству или извод 
из матичне књиге рођених; диплому или уверење 
о стеченом образовању; сертификат о положеној 
обуци за наставнике у ФООО; уверење о неосуђи-
ваности које издаје надлежна полицијска управа; 
кандидати који образовање нису стекли на српс-
ком језику потребно је да приложе доказ о знању 
српског језика. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Потребно 
је тражена документа приложити у оригиналу или 
оверене фотокопије (овера не сме бити старија од 
6 месеци). Уверење о држављанству и о неосуђи-
ваности не сме бити старије од 6 месеци. Уколико 
се уместо дипломе прилаже уверење о стеченом 
образовању, оно не сме бити старије од 6 месеци. 
Неблаговремене, непотпуне пријаве, као и прија-
ве уз које су достављене неоверене фотокопије 
потребних докумената, неће се узимати у разма-
трање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, лично или телефо-
ном: 026/4617-380.

ОШ „ХЕРОЈ СРБА“
11314 Осипаоница, Кнеза Михајла бб

тел. 026/751-071, 026/410-3338

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана,
до повратка са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава услове 
прописане одредбама члана 139 и члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања и 
то: да је стекао одговарајуће образовање: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета или студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
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других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. У складу са чла-
ном 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, наставник мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова и сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има образовање из става 1 чла-
на 142 Закона. Потребно је да кандидат испуњава 
услове у погледу степена и врсте образовања про-
писане Правилником о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника у основној школи. 
Услови из става 2 тачка 1 ове одлуке доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из става 
2 тачка 1 подтачка 1), 3), 4) и 5) ове одлуке састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из подтачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Уз пријаву на конкурс кандидати за радно место 
наставника разредне наставе треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената (обавезно): попуњен пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, диплому или уверење о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, издат од стране одговарајуће 
високошколске установе, односно уверење или 
други одговарајући документ о положеном испиту 
из педагогије и психологије у току студија и краћу 
биографију. Доказ о неосуђиваности за наведена 
кривична дела, прописана чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона, као и доказ да кандидат није под истрагом, 
саставни су део пријаве на конкурс, а психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима, 
врши надлежна служба за запошљавање. Кандидат 
је дужан да назначи адресу електронске поште и 
контакт телефон. Изабрани кандидат је у обавези 
да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима 
достави пре закључења уговора о раду. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се узимати у обзир. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија именована решењем донетим од стра-
не директора школе. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, а 
непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве се достављају непосредно 
или путем поште на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

тел. 026/515-636

Радник на одржавању хигијене - 
чистачица

на одређено време ради замене 
запослене која је спречена за рад 
дуже од 60 дана, по прописима о 

здравственом осигурању, до њеног 
повратка на рад

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, као и да доставе све неопходне дока-
зе о испуњености услова за учешће на конкурсу. 
Поред пријаве на конкурс (са радном биографијом) 
кандидати треба да доставе и попуњен пријавни 
формулар објављен на завничној интернет стра-
ници Министарства, који достављају са оригинали-
ма или овереним фотокопијама докумената, који-
ма доказују да испуњавају услове конкурса и то: 
диплому о завршеној основној школи уверење о 
држављанству, доказ о неосуђиваности за кривич-
на дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 ЗОСОВ 
и непостојању дискриминаторног понашања на 
страни кандидата, утврђеног у складу са законом, 
не старије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
доставља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања. Пријаве се достављају лично, у 
секретаријату школе, од 08.00 до 14.00 сати или на 
горенаведену адресу.

ЕКОНОМСКО-УГОСТИТЕЉСКА
ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“

11320 Велика Плана, Момира Гајића 12
тел. 026/516-247

Наставник математике
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. професор математике, 2. дипломира-
ни математичар, 3. дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, 4. дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
5. дипломирани математичар - информатичар, 6. 
дипломирани математичар - професор математи-
ке, 7. дипломирани математичар за математику 
економије, 8. професор математике - теоријско 
усмерење, 9. професор математике - теоријски 
смер, 10. професор математике и рачунарства, 
11. професор информатике - математике, 12. про-
фесор хемије - математике, 13. професор геогра-
фије - математике, 14. професор физике - мате-
матике, 15. професор биологије - математике, 16. 
дипломирани математичар - астроном, 17. дипло-
мирани математичар - теоријска математика, 18. 
дипломирани математичар - примењена матема-
тика, 19. дипломирани математичар - математика 
финансија, 20. дипломирани инжињер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
21. дипломирани информатичар, 22 дипломирани 
професор математике - мастер, 23 дипломирани 
математичар - мастер, 24. мастер математичар, 
25. мастер професор математике. Лице из тачке 
13 које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске 
студије на студијским програмима Математика или 
Примењена математика (са положеним испитом 
из предмета Геометрија или Основи геометрије). 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из предмета математика у подручју рада Еконо-
мија, право и администрација, може да изводи: 
дипломирани математичар - мастер математике 
финансија. Остали услови: у радни однос може 

бити примљено лице које испуњава следеће усло-
ве: 1. да је држављанин Републике Србије, 2. да 
има одговарајуће образовање (прописану стручну 
спрему) према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 13/2016, 
2/2017 и 13/2018) за наведени наставни предмет, 
да испуњава услове предвиђене члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 
и 27/2018), 3. да није осуђивано правноснажном 
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 поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (наведени доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран по конкурсу, а 
пре потписивања уговора о раду), 5. да зна српски 
језик - језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад, 6. да поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (члан 142 став 1 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања). У поступку 
одлучивања о избору по конкурсу комисија ће кан-
дидате који уђу ужи избор упутити на претходну 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, који ће вршити надлежна служба за 
запошљавање, применом стандардизованих посту-
пака, у складу са чланом 154 став 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чланом 
155 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интеренет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, у 
делу Ново на сајту, на адреси: http:// www.mpn.
gov.rs/wp-content/uploads/2015 FORMULAR - ZA 
KONKURISANjE. Уз одштампани својеручно потпи-
сани пријавни формулар са назнаком да се конку-
рише на одређено радно место, школи се доставља 
и: краћа биографија, оверена фотокопија дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), доказ о неосуђиваности кандидата (уве-
рење из суда) за наведена кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да 
кандидат није под истрагом (уверење из СУП-а) - 
саставни су део пријаве на конкурс (доставља се уз 
пријаву на конкурс), доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат је дужан, уколико поседује образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, да исто стекне у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Кандидати који имају положен струч-
ни испит или испит за лиценцу или који су имали 
педагогију и психологију на факултету, дужни су да 
доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Наведена документа не смеју 
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бити старија од 6 месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од надлежног органа као 
доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована решењем донетим 
од стране директора школе. У складу са чланом 
130 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, проверу психофизичких способности 
за наставника и стручних сарадника  врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Својеручно потписане 
пријаве на конкурс се достављају на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“.

Наставник рачунарства и 
информатике

за 20% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ:1. професор информатике, односно 
дипломирани информатичар, 2. професор мате-
матике и рачунарства, 3. професор математике, 
односно дипломирани математичар, смер рачунар-
ство и информатика, 4. дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику, 5. дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови, односно 
одсеци, 6. дипломирани инжењер електронике, 
сви смерови, односно сви одсеци, 7. дипломира-
ни инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за информа-
ционе системе или дипломирани инжењер органи-
зационих наука, одсеци за информационе системе, 
информационе системе и технологије, 8. дипло-
мирани инжењер информатике, односно дипло-
мирани инжењер рачунарства, 9. дипломирани 
економист, смерови: кибернетско-организациони, 
економска статистика и информатика, економска 
статистика и кибернетика, статистика и инфор-
матика или статистика, информатика и квантна 
економија, 10. професор технике и информатике, 
11. дипломирани математичар, 12. дипломирани 
информатичар, 13. дипломирани информатичар - 
пословна информатика, 14. дипломирани инфор-
матичар - професор информатике, 15. дипло-
мирани инжењер организационих наука - одсек 
за управљање квалитетом, 16. мастер инжењер 
софтвера, 17. мастер инжењер информационих 
технологија и система, 18. мастер дизајнер медија 
у образовању, 19. мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет), 20. дипломирани информатичар 
- мастер, 21. дипломирани професор математике 
- мастер, 22. дипломирани информатичар - мас-
тер пословне информатике, 23. дипломирани про-
фесор технике и информатике - мастер, 24. мас-
тер математичар, 25. мастер информатичар, 26. 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
27. мастер инжењер информационих технологија, 
28. мастер професор технике и информатике, 29. 
мастер инжењер организационих наука (студијски 
програм Информациони системи и технологије или 
Софтверско инжињерство и рачунарске науке), 30. 
мастер дизајнер медија у образовању, 31. мастер 
професор информатике и математике. Лице из 
тачке 21 које је стекло академско звање мастер 
мора имати, у оквиру завршених студија, положе-
них најмање пет предмета из области рачунарства 
и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математичка или Тео-
ријско рачунарство, што доказује потврдом изда-
том од стране матичне високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
из предмета Рачунарство и инфораматика може 
да изводи и лице које је стекло академско звање 
мастер, а у оквиру завршених студија или положе-
них најмање пет предмета из области рачунарства 
и информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Тео-

ријско рачунарство. Наставу и друге облике обра-
зовно-васпитног рада из предмета Рачунарство 
и информатика може да изводи и лице које је на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, савладало 
програм рачунарства и информатике у трајању од 
најмање четири сместра.

ОСТАЛО: У радни однос може бити примље-
но лице које испуњава следеће услове: 1. да 
је држављанин Републике Србије, 2. да има одго-
варајуће образовање (прописану стручну спрему) 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника из општеобразовних предмета, струч-
них сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник РС - Просветни гласник 
РС“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - исп, 13/2016, 
2/2017 и 13/2018) за наведени наставни предмет, 
да испуњава услове предвиђене члановима 139 
и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017 
и 27/2018), 3. да није осуђивано правоснажном 
пресудом за крвично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће,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 зако-
ном, утврђено дискриминатарно понашање, 4. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (наведени доказ дос-
тавља кандидат који буде изабран по конкурсу, а 
пре потписивања уговора о раду), 5. да зна српски 
језик - језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад; 6. да поседује образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најамње од 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова (члан 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања). У 
поступку одлучивања о избору по конкурсу, коми-
сија ће кандидате који уђу ужи избор упутити на 
претходну психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служ-
ба за запошљавање, применом стандардизованих 
поступака, у складу са чланом 154 став 5 Закона о 
основама система образовања и васпитања и чла-
ном 155 став 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат попуњава пријав-
ни формулар на званичној интеренет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, у делу Ново на сајту, на адреси: http:// www.
mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015 FORMULAR - ZA 
KONKURISANjE. Уз одштампан и својеручно потпи-
сан пријавни формулар са назнаком да се конкури-
ше на одређено радно место, школи се доставља 
и: краћа биографија, оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, доказ о 
поседовању држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених), доказ о неосуђиваности кандидата (уве-
рење из суда) за наведена кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, као и доказ да 
кандидат није под истрагом (уверење из СУП-а), 
саставни су део пријаве на конкурс (доставља се уз 
пријаву на конкурс), доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дат је дужан, уколико поседује образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, да исто стекне у 
року од једне, а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита 

за лиценцу. Кандидати који имају положен струч-
ни испит или испит за лиценцу или који су имали 
педагогију и психологију на факултету, дужни су да 
доставе доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. Наведена документа не смеју 
бити старија од 6 месеци, а приложене фотоко-
пије морају бити оверене од надлежног органа као 
доказ да су верне оригиналу. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија именована решењем донетим 
од стране директора школе. У складу са чланом 
130 став 4 Закона о основама система образовања 
и васпитања, проверу психофизичких способности 
за наставника и стручних сарадника врши Нацио-
нална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. Својеручно потписане 
пријаве на конкурс се достављају на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе информа-
ције о конкурсу можете добити путем телефона, на 
број: 026/516-247.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН БАЈИЋ ПАЈА“
22322 Нови Карловци, Главна 31

тел. 022/584-014

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог 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 члановима: 139 ст. 1 
тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка 
(1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 ст. 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017 и 27/18). Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17 и 
13/18). Кандидат мора да има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Образовање из члана 
142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања, наставник, васпитач и стручни сарад-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Наставник 
и стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагогије и психологије или положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Зако-
на. Поред наведеног, кандидат треба да поседује 
и: уверење о држављанству (у оригиналу или ове-
реној копији); доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом); доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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 
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других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз захтев кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању; оригинал или оверену фото-
копију исправе којом се доказује да је стекао обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије или доказ да је поло-
жио стручни испит - испит за лиценцу; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ да 
није осуђиван (не старије од 6 месеци, оригинал 
или оверена копија); пријавни формулар. Доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведе-
на кривична дела, извод из казнене евиденције, 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе. Доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-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 кан-
дидат положио испит из српског језика. Канди-
дат попуњава и пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Пријаве се достављају у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“, поштом на адресу: ОШ „Слободан 
Бајић Паја“, 22322 Нови Карловци, Главна бр. 31 
или лично у секретаријату школе, од 09.00 до 12.00 
часова, сваког радног дана. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. За 
додатне информације обратити се секретаријату 
школе, на телефон: 022/584-014.

ОШ „ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене, до годину дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/2017, 
27/2018 - др. закон); да има одговарајуће висо-
ко образовање за наставника енглеског језика у 
складу са чланом 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, прописано 
чланом 3 тачка 3) подтачка 1) Правилника о сте-
пену 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, 13/2018): 
професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност; дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик); мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или глав-
ни предмет/профил енглески језик; дипломирани 
филолог англиста - мастер; мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм Језик, књи-
жевност и култура); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (српски језик); неосуђива-
ност правноснажном пресудом за кривично дело 

за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из гру-
пе 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 кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматраће се пријава 
која садржи: пријавни формулар скинут са званич-
не странице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја и уз одштампан, попуњен и потпи-
сан формулар који је обавезан достављају и своју 
пријаву по конкурсу, уверење о држављанству - 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стеченом образовању; доказ 
о знању српског језика и језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад - српски језик, издат 
од одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику). Доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (уве-
рење полицијске управе), лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима као доказ подноси се пре 
закључења уговора о раду и не сме бити старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности 
кандидата за рад са ученицима вршиће надлеж-
на стручна служба запошљавања. Документацију 
уз пријаву доставити у оригиналу или овереним 
копијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу, препоручено поштом 
или непосредно у секретаријату школе, у затворе-
ној коверти, са назнаком „За Конкурсну комисију“. 
Ближе информације могу се добити код секретара 
школе и путем телефона: 022/471-863.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“
Пећинци, Школска 6 
тел. 022/2436-052

Оглас објављен 23.01.2019. у публикацији 
„Послови“ поништава се у целини.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ“

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

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које испуњава следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање и то: да има високо 
образовање стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не или високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, основне струковне, 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање - вас-
питач; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3. да није осуђи-

вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
су дужни да попуне формулар за пријаву на кон-
курс који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз одштампан и попуњен формулар 
потребно је приложити: радну и личну биографију 
са адресом и контакт телефоном - CV; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију извода из казнене 
евиденције из МУП-а (не старијег од 6 месеци) 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 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 (канди-
дат који није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, потребно је да достави уверење да 
је положио испит из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве); 6. извод из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију (нови образац са холо-
грамом - трајно важење). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку 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 „Посло-
ви“ НСЗ. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе 
на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на 
конкурс“ или доставити лично у секретаријат уста-
нове. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи и на телефон: 022/2436-
052, радним даном од 08.00 до 14.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”
22410 Пећинци, Школска 6

тел. 022/2436-052

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
број 813, од 23.01.2019. године поништава 
се у целости.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

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

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање и то: да има високо образовање стечено на 
студијма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.септем-
бра 2005. године, или високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, основне 
струковне, специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или вишим образо-
вањем - васпитач; има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; 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 раз-
воја. Уз одштампани и попуњен формулар потребно 
је приложити: радну и личну биографију са адре-
сом и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или ове-
рена фотокопија извода из казнене евиденције из 
МУП-а (не старијег од 6 месеци) да кандидат није 
осуђиван, правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству, не старијег од 6 месеци; доказ о 
знању српског језика на коме се остварује васпитно 
- образовни рад (кандидат који није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, потребно је 
да достави уверење да је положио испит из српс-
ког језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе); извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију (нови 
образац са холограмом-трајно важење). Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. Иза-
брани кандидат је дужан пре закључивања уговора 
о раду да исто достави. Рок за подношење пријава 
је 8 (осам) дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, неуред-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве се подносе на адресу установе, са назнаком 
„Пријава на конкурс” или доставити лично у секре-
таријат установе. Информације о конкурсу могу 
се добити у предшколској установи и на телефон 
022/2436-052, радним даном од 08.00 до 14.00 часо-
ва.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА СУБОТИЦА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Наставник на струковним студијама 
- предавач за ужу научну област 
Електротехничко инжењерство
на одређено време од пет година

Наставник на струковним студијама 
- предавач за ужу научну област 

Математика и рачунарство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: Кандидати, поред општих услова, треба 
да испуњавају услове услове утврђене чланом 74 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), чла-
ном 32 Статута Високе техничке школе струков-
них студија у Суботици и чланом 5 Правилника о 
избору у звања наставника и сарадника школе. Уз 
пријаву на конкурс кандидати подносе: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, као 
и диплому о академском звању магистра наука, 
односно диплому о стручном називу специјалисте 
академских студија из уже научне области за коју 
се бира, списак објављених стручних радова, као 
и саме радове (на захтев Комисије), уверење о 
држављанству, извод из књиге рођених, доказ да 
нису осуђивани (прибавља се у МУП-у) и доказ да 
нису под истрагом (прибавља се у суду). Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса достави-
ти секретаријату школе, на горенаведену адресу, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Оглас објављен у публикацији „Послови” 
број 813 од 23.01.2019. године, за радно 
место сарадник у звање асистента са док-
торатом за ужу научну област финансије и 
рачуноводство, у делу коју се односи на рок 
за подношење пријава, исправља се и гла-
си: “Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се Економском факултету у Суботици, 
Сегедински пут 9-11, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса.” Остали дело-
ви конкурса остају непромењени.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник француског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
30% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017 и 27/2018 - др. закони) - наставник, вас-
питач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне струдије, специјалистичке академске 

студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајуће предме-
те, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из подтачке 2 овог 
члана мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Кандидат 
треба и да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фото-
копија дипломе о стеченом образовању; доказ да 
лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање, злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); доказ о знању српског језика (односи 
се на кандидате који нису образовање стекли на 
српском језику); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријаве доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу.

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

тел. 015/440-005

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

време, ради замене одсутне запослене 
преко 60 дана, односно, ради замене 

запослене на породиљском одсуству и 
одсуству ради неге детета

УСЛОВИ: VII/1 степен. Пријем у радни однос се 
врши под условима прописаним чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017) и условима про-
писаним Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Кандидати 
морају имати: одговарајуће образовање; психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или 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 

Наука и образовање
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других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да знају српски језик и језик на 
којем остварују образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја и 
уз одшампан примерак пријавног формулара дос-
тављају школи следећа документа: диплому о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија); доказ да 
имају образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина из чл. 142 ст. 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања; уве-
рење о држављанству Републике Србије које није 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о неосуђиваности од надлежне поли-
цијске управе (не старије од 6 месеци); уверење од 
надлежног основног суда да се не води истрага - 
кривични поступак (не старије од 6 месеци); доказ 
о знању језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Школа није у обаве-
зи да враћа конкурсну документацију. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања. Пријаве сла-
ти на горенаведену адресу.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
15358 Бадовинци, Карађорђева 1

1) Наставник српског језика
за 88,89% радног времена, на 
одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

2) Наставник грађанског васпитања
за 10% радног времена, до повратка 
запослене са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Сходно члану 139 Закона о основама сис-
тема образовања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17), канди-
дат треба да испуњава следеће услове за пријем 
у радни однос: 1) да има одговарајуће високо 
образовање у складу са чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 
бр. 88/17 и 27/18 - други закон) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Просвет-
ни гласник“ бр. 13/18), 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду- ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци), 3) да 
није осуђиван правноснажном пресудом из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 88/17), 4) да 
има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву на конкурс треба 
да достави следећа документа: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању у склду са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 
88/17) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ бр. 13/18,); 
уверење о држављанству РС, оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од шест месеци; доказ 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, оригинал или овере-
на фотокопија, не старије од шест месеци; да зна 
српски језик (доставља само кандидат који одгова-
рајуће образовање није стекао на српском језику. 
У том случају кандидат доставља оригинал писа-
ни доказ или оверену фотокопију да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе - издаје надлежна висо-
кошколска установа). Кандидат попуњава пријав-
ни формулар који може преузети на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког рзвоја (www.mpn.gov.rs - формулар 
за пријем у радни однос у установама образовања 
и васпитања). Документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом кандидат може доста-
вити лично од 8.00 до 13.00 часова, у секретаријату 
школе или поштом на адресу школе. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“, не рачунајући дан 
објављивања (са назнаком „За конкурс”). Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не. Школа нема обавезу да пријављеном кандида-
ту враћа документацију. Ближа обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, на број телефо-
на: 015/426-553. Кандидат који има документацију 
у радном досијеу школе не може је преузимати за 
потребе пријаве на конкурс.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

31206 Равни
тел. 031/3809-058

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне. односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета: 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интедисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких нау-
ка уз које кандидат мора да има претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има дозволу за рад наставника, 
и стручног сарадника (лиценцу), односно положен 
стручни испит; да има обуку и положен испит за 
директора школе (лиценцу за директора). Изабра-
ни директор који нема положен испит за дирек-
тора дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност у складу са услови-
ма прописаним законом; да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-

них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна језик на ком се остварује образовно- васпитни 
рад. Уз пријаву на конкурс кандидат за директора 
треба да приложи: биографију са прегледом кре-
тања у служби и предлогом програма рада дирек-
тора школе; оверен препис/ оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом обра-
зовању; оверен препис/ оверену фотокопију дозво-
ле за рад наставника и стручног сарадника; доказ 
о положеном испиту за директора школе уколико 
је положио испит; потврду о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања након стече-
ног одговарајућег образовања; доказ (лекарско 
уверење) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима - не 
старије од 6 месеци; уверење да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела наведе-
на у условима конкурса - не старије од 6 месеци; 
уверење суда да против њега није покренут кри-
вични поступак- не старије од 6 месеци; уверење 
о држављанству оригинал/ оверену фотокопију - 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених оригинал/ оверену фотокопију - не ста-
рије од 6 месеци; доказ о познавању српског језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља само кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику у виду доказа да је 
положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; доказ о резулта-
ту стручно- педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседује; 
доказ о резултатима стручно- педагошког надзора 
школе и оцену спољашњег вредновања доставља 
само кандидат који је претходно обављао дужност 
директора школе; друге прилоге којима кандидат 
доказује своје успехе у наставно- педагошком раду, 
организационе и менаџерске способности. Рок за 
пријављивање кандидата на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаву 
на конкурс заједно са потребном документацијом, 
односно доказима о испуњавању услова за дирек-
тора школе, заинтересовани кандидат доставља 
у назначеном року, лично или поштом на адре-
су школе: Основна школа „Ђура Јакшић“, Равни, 
31206 Равни, у затвореном коверту са назнаком 
„Конкурс за директора”. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара школе, на теле-
фон: 031/3809-058.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОРДАН ЂУКАНОВИЋ”

31263 Варда
тел. 031/888-034

Професор разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запосленог са функције директора 
школе, а најдуже 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: поседовање одговарајућег образовања, 
поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; посе-
довање држављанства Републике Србије; неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родосрнављење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
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цију, непостојање дискриминаторног понашање 
на страни кандидата, утврђеног у складу са зако-
ном; извршена психолошка процена способности 
за рад са децом и ученицима, у складу са зако-
ном. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве као и пријаве са неовереним 
фотокопијама неће се узети у разматрање. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу осим 
за приправнике и друга лица која могу засновати 
радни однос без положеног одговарајућег испита) 
доказ о знању језика на којем се остварује обра-
зовно- васпитни рад ( осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на том језику, пошто 
се сматра да они познају језик на којем се изводи 
образовно- васпитни рад. Пријаве слати на адре-
су: Основна школа „Јордан Ђукановић“, Варда бб, 
31263 Варда, са назнаком „Пријава на конкурс“ или 
лично у просторијама школе. Одлуку о избору кан-
дидата донеће конкурсна комисија након добијања 
резултата психолошке процене кандидата у року 
од 8 дана од дана обављеног разговора са канди-
датима.

ВАЉЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА“
14221 Попучке

тел. 014/283-055

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе може да 
буде изабрано лице које испуњава услове пропи-
сане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 и чла-
ном 122 став 5 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 
88/2017) и Правилником о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр.108/2015) и то: 1) да је 
стекао одговарајуће образовање на: А) студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (претходно завршене 
студије првог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не; 2) да испуњава услове за наставника основне 
школе, односно педагога и психолога школе; 3) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да није правоснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности, против 

кога није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није предходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре 
подношења оптужног предлога за горе наведена 
кривична дела; 5) да има држављанство Републи-
ке Србије; 6) да има дозволу за рад наставника, 
стручног сарадника; 7) да има обуку и положен 
испит за директора установе; 8) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; 9) зна српски језик. Изабрани канди-
дат који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од две године од ступања 
на дужност. Изузетно, ако се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, дужност директора 
може да обавља лице које има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања за наставника осно-
ве школе, дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора и 
најмање десет година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог обра-
зовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву (својеручно потписану) учес-
ници конкурса достављају следећу документацију, 
којом доказују да испуњавају прописане усло-
ве: биографске податке са прегледом кретања у 
служби; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу однос-
но стручном испиту за наставника, педагога или 
психолога (дозволу за рад); уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од шест месеци 
од дана подношења пријаве); извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење из надлежне службе 
МУП-а да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела наведена у условима 
за избор директора, издато након објављивања 
конкурса; уверења основног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није предходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога - за наведена 
кривична дела, издато након објављивања конкур-
са; уверење привредног суда да није правоснажно 
оптужен за привредни преступ у вршењу раније 
дужности, издато након објављивања конкурса; 
доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). Уколико кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, у обавези је да дос-
тави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; потврду о радном стажу на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања (оригинал); доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од шест месеци од датума 
објаве конкурса, оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(само кандидати који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); програм рада за време 
трајања мандата; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за директора установе (уколико 
га кандидат поседује); извештај просветног савет-
ника као доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (уколико је кандидат има 
појединачни стручно-педагошки надзор) а уколико 
нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност 
недостављања извештаја); доказе о својим струч-
ним и организационим способностима (необавез-
но). Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Благо-
временом 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 шко-
ла не ради, рок истиче истеком првог наредног 
радног дана. Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи све прилоге који се захтевају у кон-
курсу. Пријаве се достављају непосредно секрета-
ријату школе или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком „Конкурс за директора“. Информације 
се могу добити у секретаријату школе, на телефон: 
014/283-055.

ВИСОКА ПОСЛОВНА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

14000 Ваљево, Вука Караџића 3а
тел. 014/224-735

Наставник у звање професора 
струковних студија за ужу научну 

област Финансије и рачуноводство

УСЛОВИ: поред општих услова утврђених законом, 
кандидати морају да испуњавају следеће посеб-
не услове: 1) завршене академске студије трећег 
степена - научни назив доктора наука из научне, 
односно стручне области за коју се бира у звање 
или 2) стечено научно звање доктора наука (VIII 
степен) из одговарајуће научне - стручне области 
по пропису који је уређивао високо образовање 
пре 10.09.2005. године; позитивна оцена укуп-
ног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; позитивна оцена доприноса развоју наста-
ве и других делатности школе; позитивна оце-
на доприноса у обезбеђивању стручног односно 
научно-наставног подмлатка; објављено најмање 
шест научних, односно стручних радова у међуна-
родним, односно домаћим научним, референтним 
часописима или зборницимаса научних, однос-
но стручних скупова, са рецензијом из научне, 
односно стручне области за коју се бира; поседо-
вање најмање осам референци из научне, односно 
стручне области за коју се бира, између следећих 
референци (научни/стручни радови објављени у 
међународним или домаћим научним часописима 
или зборницима са научних/стручних скупова); 
објављени уџбеник, практикум, приручник, збирка 
задатака, монографија, из научне-стручне области 
за коју се бира; студије и пројекти (оригинално 
стручно остварење или руковођење или учешће 
у пројекту); учествовање или вођење посебних 
стручних курсева, семинара или радионица у 
земљи и иностранству; рецензирање, научних и 
стручних радова публикованих у међународним, 
односно домаћим научним, референтним часопи-
сима или зборницима са нучних, односно стручних 
скупова из научне, односно стручне области за коју 
се бира); најмање пет година радног искуства у 
наставничком звању у научно-стручној области за 
коју се бира; поседовање склоности и способности 
за наставни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе следеће доказе: радна биографија 
(CV); оверену фотокопију дипломе о завршеним 
студијама; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; уверење да се против лица 
не води кривични поступак; уверење да лице није 
осуђивано за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања јавне исправе или примања 
мита; доказе о изборима у наставно и научно 
звање, ако је био биран у наставно и научно звање; 
потврда установе или друге организације о радном 
искуству; сертификате, потврде, уверења и дру-
ге исправе издате од научних, стручних и других 
надлежних организација, организатора научних и 
стручних скупова, ораганизатора пројеката, науч-
них и сручних часописа, високошколских установа 
за сваки податак наведен у пријави који се односи 
на истраживачки, стручни и професионални допри-
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нос; допринос у наставној делатности; допринос 
стручној, академској и широј заједници и сарадњу 
са другим високошколским, односно научно-истра-
живачким институцијама у земљи и иностранству; 
фотокопију личне карте или очитану личну карту. 
Лице задужено за давање обавештења о конкусу: 
Јелена Савић Којић, тел. 014/224-735.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“

17500 Врање, Омладинска 20

Педагошки асистент
на одређено време за школску 

2018/2019. годину, односно 
најкасније до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да: имају одговарајуће 
образовање у складу са чланом 8 став 2 ЗОСОВ-а, 
за педагошког асистента: минимум средње обра-
зовање и сертификат Министарства просвете о 
савладаној уводној обуци за педагошког асис-
тента; да имају психичку, физичку и здравствену 
сопособност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног 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; држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова 
из алинеја 1, 4 и 5 подносе се уз пријаву на кон-
курс, а из алинеје 2 пре закључења уговора о раду. 
Доказ из алинеје 3 прибавља школа. Конкурс траје 
осам дана од дана објављивања. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса доставити на 
горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узимати у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
19000 Зајечар, Књегиње Љубице 3-5

Наставник математике
на одређено време ради замене 

запослене преко 60 дана

Наставник историје
са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене преко 

60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; познавање српског језика. 
Поред општих услова за заснивање радног односа, 

кандидати треба да испуњавају услове у погледу 
врсте тражене стручне спреме утврђене Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - исп., 13/2016, 2/2017 и 13/2018). Као 
доказе о испуњености услова кандидат уз пријаву 
прилаже: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених. Докази се при-
лажу у оригиналу или овереној фотокопији и при-
лажу се заједно са одшампаним пријавним форму-
ларом (налази се на званичној интернет страници 
Министарства), а доказ о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са ученицима 
прибавља се пре закључења уговора о раду на 
одређено време. Пријавни формулар са доказима 
о испуњености услова доставити препорученом 
поштом у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурс“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“

19000 Зајечар, Ђердапска бб

Чистачица
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове у складу са чл. 139 чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да приложи: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; доказ о стеченом 
одговарајућем образовању из члана 46 Правил-
ника о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Љубица Радосављевић Нада“ у Зајечару (дел. 
бр. 234 од 20.03.2018. године) - да лице поседује 
основно образовање (оверена фотокопија дипло-
ме - сведочанства о завршеној основној школи), 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, оригинал не старији од 6 месе-
ци); доказ да кандидат има држављанство Репу-
блике Србије (оригинал уверења, не старији од 
шест месеци); доказ о познавању српског језика, 
као језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад - доставља само кандидат који није стекао 
образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит 
из српског језика положен по програму одгова-
рајуће високошколске установе, оригинал или 
оверена фотокопија); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (оригинал уве-
рења основног и вишег суда, не старије од 6 месе-

ци); извод из матичне књиге рођених (на обрасцу 
са трајном важношћу - фотокопија или оригинал). 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку здравствену способност за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Школа није у обавези да 
враћа конкурсну документацију. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног у 
конкурсу или је пре истека тог рока предата пошти 
у облику препоручене пошиљке. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног праз-
ника, или у неки други дан кад школа не ради, рок 
истиче истеком првог наредног радног дана. Пот-
пуном пријавом сматра се пријава која садржи све 
прилоге који се захтевају у конкурсу, у складу са 
Законом и подзаконским актима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријава се може поднети у просторијама школе 
или предати препорученом поштом на горенаведе-
ну адресу, у затвореној коверти, са назнаком: „За 
Комисију за избор“. Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Информације о конкурсу могу се добити непосред-
но у школи, с обзиром да службени телефон није у 
функцији због реконструкције школе.

ОШ „15. МАЈ“
19209 Мали Јасеновац

Наставник технике и технологије 
са 10% радног времена, наставник 

техничког и информатичког 
образовања са 20% радног 

времена, наставник географије са 
20% радног времена

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат тре-
ба да испуњава и услове у складу са чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: да има одговарајуће образовање из 
члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - 
други закони) и Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете - http://www.mnp.gov.rs, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
достављају и следећу документацију: молбу, краћу 
биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који има висо-
ко образовање стечено на студијама другог степена 
доставља оверену копију дипломе другог степена и 
оверену копију дипломе основних академских сту-
дија, доказ да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања 

Наука и образовање
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и васпитања и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (потвр-
да, уверење или други документ издат од стране 
МУП-а РС, оригинал или фотокопија, не старије од 
6 месеци); доказ да кандидат има држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења - не старији од шест месеци); доказ 
о познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља само 
кандидат који није стекао образовање на српском 
језику (потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика положен 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве - оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оверена фотокопија или 
оригинал, не старије од 6 месеци). Лекарско уве-
рење којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Пријаве на конкурс слати на горена-
ведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком: 
„За комисију за избор“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у обзир. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Кандидат ће бити писаним путем обавештен 
о исходу конкуса. Ближа обавештења могу се доби-
ти на телефон: 019/461-211.

ДОМ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ
ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Скопљанска бб
тел. 019/430-915

Васпитач приправник
на одређено време док постоји 

потреба

УСЛОВИ: Кандидат треба да има студије другог 
степена и стечени одговарајући назив мастер 
васпитач, са којим може да изводи васпитни рад 
у дому ученика средњих школа, студије другог 
степена и стечени одговарајући стручни назив, 
односно академски назив, основне студије на 
факултету у трајању од најмање четири године, 
чији стручни назив у погледу права изједначен са 
академским називом мастер, да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, сходно образовању које мора да има вас-
питач у средњој школи са домом ученика; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање шест месеци и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Уз пријаву на оглас кандидат подноси: уверење 
о држављанству, диплому о стручној спреми (ове-
рену фотокопију), извод из матичне књиге рође-
них/венчаних, лекарско уверење, потврду да није 
осуђиван. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Одлука о избору кан-
дидата донеће се у законском року од дана исте-
ка рока за подношење пријаве. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са потпуном документацијом доставити на горе-
наведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“

19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана,

са 15% норме

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат за рад-
но место наставника треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18): 
а) да има одговарајуће образовање (у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања), и то: 1) на студијама другог степена (мас-
тер 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, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) члана 
140 мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета и образовање у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник - Просветни гласник“, 
број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). 
Кандидат треба и да: б) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; в) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; г) да има држављанство Републике 
Србије; д) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: краћу биографију са адресом и контакт 
телефоном; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми (овера не ста-
рија од шест месеци); оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије 
(овера не старија од 6 месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (овера не старија од 6 месеци); доказ о нео-
суђиваности за наведена кривична дела надлежне 
полицијске управе. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет странице 
Министарства просвете, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом, достављају школи. Лекарско уверење којим 
се потврђује да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма подноси се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном докумен-
тацијом и одштампаним пријавним формуларом 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО“

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/833-100

Наставник предметне наставе - 
француски језик

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

(због боловања)

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду 
за заснивање радног односа, кандидат мора да 
испуњава посебне услове прописане чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник“, бр. 88/17 и 27/18-др. закон): 1. 
да има одговарајући степен и врсту стручне спреме 
сагласно чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и важећем Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018); 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да је држављанин Републике Србије, 
5. да зна српски језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом доставља школи. Уз пријавни фор-
мулар кандидат доставља следећу документацију: 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оригинал или оверену копију), извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену копију), 
уверење МУП-а о неосуђиваности, не старије од 6 
месеци. Уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, доставља доказ (уверење или 
потврду) да је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о здравственој способности за рад са учени-
цима доставља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом 
доставити поштом или лично на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана од 
објављивања у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће 
разматрати.

ЗРЕЊАНИН

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
„МИХАЈЛО ПУПИН“

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Наставник у звање ванредни/
редовни професор за ужу 

научну област Методика наставе 
политехнике

УСЛОВИ: доктор техничких наука. У звање ванред-
ни/редовни професор може бити изабрано лице 
које испуњава услове из члана 74 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Техничког 
факултета „Михајло Пупин” Зрењанин. Пријаве 
са прилозима (докази о испуњавању услова кон-
курса, биографија, оверене фотокопије диплома о 
одговарајућем академском и стручном звању, спи-
сак објављених научних и стручних радова, саме 
радове и књиге), подносе се факултету у року од 
8 од дана објављивања у публикацији „Послови“, 
на греонаведену адресу, са назнаком „За конкурс“. 
Контакт телефон: 023/550-501.

Наука и образовање
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



У скупштинској сали Града Пирота пот-
писани су уговори између НВО „HELP – Hilfe 
zur Selbsthilfe“ и више од 100 полазника са 
евиденције незапослених Филијале Пирот 
НСЗ, ради укључивања у једну од 7 обука за 
тржиште рада. 

Сагледавајући потребе и захтеве ло-
калног тржишта рада и повећану пот-
ражњу за одређеним занимањима, Филија-
ла Пирот НСЗ и Град су кроз потписивање 
Споразума о сарадњи створили предусло-
ве за организовање и спровођење обука за 
тржиште рада за 26 шивача, 20 руковала-
ца грађевинских машина за нискоградњу, 
20 виљушкариста, 10 заваривача, 8 тесара, 
10 армирача и 15 програмера. 

Председник Града Пирота Владан Ва-
сић наводи да су обуке интервентна мера 
којом се поспешује запошљавање и начин 
да послодавци реализују потребу за обу-
ченом и оспособљеном радном снагом. 
Изразио је задовољство и што се велики 
број незапослених лица заинтересовао 
и препознао предности ове мере, однос-
но могућност да стекну и усаврше своја 
знања и обезбеде бољу личну позицију на 
тржишту рада.

Драган Јенаћковић, в.д. директора Фи-
лијале Пирот НСЗ, наводи да је значајан број 
лица на евиденцији незапослених са ос-
новним образовањем или трогодишњим и 
четворогодишњим средњим образовањем, 
која су у статусу дугорочне незапослености, 
односно која дужи низ година безуспешно 
трагају за послом. „Неуспех је узрокован, 
пре свега, недостатком квалификација, рад-

ног искуства, али и застарелошћу знања 
и вештина. Обуке су одлична прилика, 
коју треба безусловно искористити, ради 
стицања нових знања или обнављања по-
стојећих, чиме запослење постаје сасвим 
остварљив циљ“, рекао је Јенаћковић.

Представник ZIP центра Милош Цо-
лић се у свом обраћању задржао на обу-
ци за програмере и истакао да је пред 
Министарством за иновације и техно-
лошки развој покренут пројекат вредан 7 
милиона динара, од којих Министарство 
обезбеђује 6, а Град Пирот милион дина-
ра. Пројекат ће се реализовати на два ко-
лосека: израда заједничког радног прос-
тора и тренинг центра и реализација 
обука из области ИТ технологија за уку-
пно 45 полазника (које ће се спроводити 

по фазама). Циљ пројекта је формирање 
ИТ заједнице из области програмерства, 
дизајна и дигиталног маркетинга.

Још један партнер у реализацији 
обука за тржиште рада је невладина ор-
ганизација HELP, која је кроз спровођење 
потребних тендера обезбедила извођаче 
обука, те ће обуку за шиваче реализова-
ти Раднички универзитет из Ниша, а ос-
тале обуке „NS Pro grоup“ из Новог Сада. 
Иначе, сама активност је саставни део 
регионалног пројекта који се спроводи 
уз помоћ и финансирање немачке владе. 
Укупна вредност обука ја 2,5 милиона 
динара.

Очекује се да ће 70% полазника који 
успешно заврше једну од обука, успети да 
се запосле ове године. 

Центар за заштиту људских и мањинских права и вредности 
ОКО из Младеновца, уз подршку компаније „Библи“, од друге поло-
вине новембра 2018. године реализује пројекат „Економско осна-
живање жена кроз израду платнених торби“. Циљ пројекта је анга-
жовање жена које су биле жртве насиља, промоција алтернативе 

пластичним кесама употребом платнених торби, важност очувања 
животне средине и њеног унапређења.

Компанија „Библи“ и Центар ОКО препознали су значај економ-
ског оснаживања жена као важан предуслов за почетак живота без 
насиља, јер је економска зависност жена један од најчешћих разлога 
за останак у насилним везама. Пројекат омогућава угроженим же-
нама да кроз овај вид ангажовања стекну и материјалну сигурност. 
Представљање пројекта одржано је 19. јануара, у присуству донато-
ра и представника Градске општине Младеновац. Том приликом на 
младеновачкој зеленој пијаци били су постављени штандови, где су 
грађани могли да се упознају са пројектом и бесплатно добију торбе.

Компанија „Библи“ позиционирала се у Србији за кратко вре-
ме својим производом, домаћим чварцима и домаћом свињском 
машћу, који су као српски бренд понели и Мишелинове звездице 
за укус и квалитет на престижном међународном такмичењу у 
Бриселу. Власник и директор компаније Грегор Губеринић истиче 
да су овом акцијом подршке женама жртвама насиља показали и 
прави пример друштвене одговорности. „Уверен сам да ћемо на овај 
начин привући и остала предузећа да се прикључе оваквој и слич-
ним акцијама“, рекао је Губеринић на промоцији пројекта. Подршку 
пројекту пружила је и Градска општина Младеновац. 
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ВИШЕ ОД СТО УГОВОРА ЗА СЕДАМ ОБУКА

ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ЖЕНА

С.Д., Извор: младеновац.рс

Сузана Ђорђевић

Сарадња Националне службе за запошљавање - Филијале Пирот, Града 
Пирота, невладине организације HELP и ZIP центра

Компанија „Библи“ и Центар ОКО - Младеновац
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В.д. директора Филијале Пирот НСЗ Драган Јенаћковић присуствовао је презентацији модела дуалног образовања у просто-
ријама Уговорне окружне привредне коморе у Пироту. Инфо дану су присуствовали и представници Привредне коморе Србије, 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, локалне самоуправе, привреде и школа. 

Према речима представника Привредне коморе Ниш Зорана Марковића, основни циљ дуалног образовања је да се привредни-
цима омогући и олакша обезбеђивање квалифико-
ване радне снаге. Начелник Школске управе Ниш 
Драган Гејо указао је на неопходност усклађивања 
плана уписа и потреба привреде, како на нивоу др-
жаве тако и на локалу. 

Директор Техничке школе у Пироту Милан Бо-
жић навео је да ова школа већ има одређене контак-
те са компанијама и привредницима на подручју 
Пирота и да се разматрају различите могућности и 
видови сарадње, почев од увођења нових смерова 
у складу са потребама привреде, до организовања 
краткорочних курсева и обука према захтевима тр-
жишта.  

Према речима Драгана Костића, председника 
Уговорне окружне привредне коморе Пирот, овај 
скуп представља постављање темеља дуалном об-
разовању у Пироту. 

Г оворећи о Тренингу самоефикас-
ности, као мери активне полити-
ке запошљавања намењеној теже 
запошљивим лицима, Дубравка 

Смиљанић, саветница за планирање ка-
ријере у Филијали Ужице НСЗ, истиче:

„Ова обука пружа незапосленим 
лицима пре свега могућност да препо-
знају и развију своја знања и вештине, 
како би се што успешније представили 
послодавцу, да препознају и превазиђу 
препреке које се могу јавити при запо-
шљавању, да дођу до информација о 
слободним радни местима. Истовреме-
но, јачају самопоуздање у процесу тра-
жења посла и усвајају одређена знања 
и вештине, као што су писање радне би-
ографије или разговор са послодавцем. 
У складу са овим су и циљеви обуке, 
пре свега јачање капацитета који су 
веома битни за активно и истрајно тра-
жење посла, за подизање самопоуздања, мотивације и спремности да се поднесе непријатност при тражењу посла, али са друге 
стране и да се подигне лична одговорност, а крајњи циљ је усвајање стратегија и вештина за тражење посла“.

Тренинг самоефикасности се реализује у мањим групама и уз активно учешће полазника, уз размену искустава која могу 
бити значајна не само приликом тражења посла, него и у неким свакодневним ситуацијама. Обуку реализују сертификовани 
психолози НСЗ.

„Често се дешава да незапослени приликом разговора са саветницима о укључивању у обуку пружају неку врсту отпора - 
према учењу, према стицању нових знања... Питају каква обука је у питању и како ће им помоћи, хоће ли их након обуке неко 
запослити. Морамо истаћи да не зависи само од предавача, него и од самих полазника, колико ће бити спремни да се активирају 
и раде на сопственој промени. Ефекте обуке пратимо на два нивоа, један је психолошки и тиче се подизања самопоуздања, акти-
вације, мотивације, јачања, а други је само запошљавање. У складу са постављеним циљевима, можемо рећи да смо и ефектима 
обуке јако задовољни“, истиче Дубравка.

Тренингом самоефикасности у 2018. години обухваћено је 87 незапослених, доминантно женске популације, чак 82,7%. Ста-
росна структура показује да је учешће незапослених старости до 30 година - 15%, од 30 до 50 година - 63% и преко 50 година 
- 22%. Квалификациона структура је хетерогена, а највеће учешће имају лица са III и IV степеном стручне спреме - 62%. 

Биљана Терзић

ТРЕНИНГ САМОЕФИКАСНОСТИ

ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ У ПИРОТУ

Сузана Ђорђевић

Мотивација и самопоуздање приликом тражења посла
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М оже ли се традицијом у бу-
дућност? Рационални бизнис 
очишћен од емоција, распо-
ложен искључиво за зараду, 

каже: Не да може, него се и мора! Богата 
светска тржишта, презасићена глобал-
ним прехрамбеним брендовима, у пот-
рази су за локалним, аутентичним уку-
сима и мирисима. А спремни су да за то 
добро и плате.

Ма колико да су интензивна пољоприв-
редна производња и дигитализација аг-
росектора императив, темељ индустрије 
висококвалитетне хране је њива. И у њу се 
најпре мора уложити. Аутохтона, органска, 
биолошка или биодинамичка пољоприв-
реда може да буде шанса за бољу зараду 
онима који су најбројнији у српском агро-
бизнису - малим и средњим породичним 
газдинствима и предузећима.

Држава попут наше ваљало би да 
уложи и у маркетинг чињенице да смо 
земља здраве и нутритивно вредне хра-
не, да свет зна да овде и даље расту старе 
сорте воћа и поврћа и да се узгајају ау-
тохтоне расе животиња.

Генетски модификована семена или 
високоприносне сорте воћа и поврћа, које 
су зарад типске величине, облика и боје 
изгубиле оно најважније - укус, треба 
оставити мултинационалним компанија-
ма и државама са којима Србија ионако 
нема економски рачун да улази у трку.

Нека они производе много и јефтино, 
а мала држава попут наше на глобал-
ну пијацу треба да изнесе раритетне и 
скупе, висококвалитетне производе од 
воћа и поврћа, житарица, меса и млека, 
заштићених географским пореклом и 
сертификатима.

Кожара држи цену
„И на пијаци имате ситуацију да ко-

жара кошта малтене дупло скупље него 
остале јабуке. Исти однос је и са шљива-
ма - маџарка у односу на стенлеј“, каже 
Васо Лекић из „Зелене алтернативе“.

Човек који је са „Бакином тајном“ 
једном већ успео да од традиционалне 
српске хране направи бренд који је добро 
продао страном купцу, сада има нову 
идеју. Почео је да узгаја голошијане, ман-
гулице, моравке и ресавке, чије се месо 
продаје као врхунски деликатес у ек-
склузивним престоничким ресторанима, 
а у плану је и извоз.

И код ратара старе сорте су погод-
није од комерцијалних за органску про-
изводњу. Приноси су мањи, али су от-
порније на болести и штеточине, па им 
хемијска заштита готово није потребна.

„То је можда и прилика за мала газ-
динства. Ако имају старо семе, ако се не-
где очувало, могу да га понуде тржишту. 
Било да је пшеница или сродне житарице 
или бели кукуруз, на пример“, каже Ми-
одраг Бабић из „Екоагрија“.

Дигитализација традиције
Већина сточара који одгајају аутохто-

не расе животиња могу да рачунају и на 
веће подстицаје државе. Татјана Бранков, 
из Друштва аграрних економиста, каже 
да се мудрим мерама аграрне политике 
може заштитити и сачувати домаћа про-
изводња, и то на комерцијалној основи.

„Месо наше аутохтоне мангулице мно-
го више вреди него замрзнуто свињско 
месо које ми увозимо из Шпаније“, каже 
Татјана Бранков. 

Српски пољопривредник са хектара 
земљишта заради око 900 евра, европски 
700 више, израчунали су у Економском 
институту. Решење виде у дигитализа-
цији пољопривреде која не искључује 
већ афирмише аутохтону генетику и ре-
цептуру.

Нови укус за пробирљиве
„Треба да се преоријентишемо на про-

изводе који имају виши степен додате 
вредности - да не продајемо јабуке, него 
да продајемо сокове од јабука“, указује 
Драган Шаговоновић, директор Економ-
ског института. Он каже да аутохтоне сор-
те могу бити један од путева за подизање 
конкурентности и производњу по којој ће 
Србија бити препознатљива.

Богата тржишта презасићена су гло-
балним брендовима и у потрази су за 
новим, локалним укусима и мирисима. 
Што је још важније - спремни су да такву 
храну добро и плате, ако им се понуди на 
начин који ће разумети.

Србија - земља здраве хране

Бруто додата вредност српског агробизниса последњих десет година стагнира 
на нивоу од око 3,8 милијарди евра. Стручњаци верују да је једно од решења за 

повећање профита оно што смо готово заборавили...

БОГАТСТВО ЈЕ У СТАРОМ СЕМЕНУ

Извор: РТС
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П ољопривредницима у Србији ове године обезбеђено је 
додатних 3,3 милиона евра, у оквиру ИПАРД програма. 
Наиме, овај новац моћи ће да се инвестира у физичку 
имовину пољопривредних газдинстава за прераду и 

маркетинг. Такође, пољопривредницима су на располагању и 
нове могућности за улагање и лакше испуњавање одређених 
услова у сектору воћа, поврћа и меса.

Како се наводи у саопштењу Министарства пољопривреде, 
у сектору воћа и поврћа, на малим пољопривредним газдин-
ствима, до 15 хектара, убудуће ће се проверавати стандарди 
само у сектору инвестиције на који се захтев односи, а не на 
целом пољопривредном газдинству.

- Услови за пољопривредна газдинства, са минимум два и 
максимум 20 хектара јагодичастог воћа и од два до 100 хектара 
другог воћа, провераваће се на крају инвестиције, осим у случају 
складишних објеката, где услови треба да буду задовољени на по-
четку инвестиције - кажу у ресорном министарству. - Пољоприв-
редници ће добити и новац за подизање и обнављање засада 
воћа, куповину вишегодишњег садног материјала, укључујући 
припрему земљишта, што до сада није био случај. Саднице су 
могле да се набаве само кроз националне мере.

И у повртарству ће бити повећана горња граница. Тако 
је нови максимум 100 хектара отвореног простора за произ-
водњу поврћа, на крају инвестиције, уместо 50 хектара, колико 
је до сада била.

- Код производње меса додата је нова категорија и то када 
је реч о тову тешког типа у живинарству, а услов је уписани 
објекат за производњу јата кокошака родитељског типа - 
објашњавају у Министарству пољопривреде.

Поступак за остваривање права на ИПАРД подршку који се 
води пред Управом за аграрна плаћања, различит је од захтева 
за субвенције из националног буџета, првенствено због броја 
теренских контрола које се обавезно спроводе. Како указују у 
Управи, поступак се састоји од две фазе - одобравања пројекта 
и захтева за исплату.

- У првој фази подносилац је дужан да уз захтев за одо-
брење пројекта достави сву потребну документацију, како би 
уопште ушао у процес - истичу у Управи за аграрна плаћања. 

- Пошто се пројекат одобри, корисник може да започне инвес-
тицију и заврши је у року који му је решењем о одобравању 
пројеката наложен. Након тога корисник подноси захтев за 
одобравање плаћања. У решењу о исплати ИПАРД подстицаја 
су наведена сва права и обавезе које корисник мора да испо-
штује у наредних пет година, од момента исплате. 

Велико интересовање
Према најавама из ресорног министарства, ове године тре-

бало би да буде расписано седам конкурса за средства из прет-
приступних фондова ЕУ за рурални развој у Србији - такозва-
ни ИПАРД програм. За набавку трактора преко овог програма  
прошле године је било два пута више поднетих захтева него 
расположивог новца.

Из претприступног фонда за рурални развој, српски 
пољопривредници до 2020. године могу да добију укупно 175 
милиона евра.

СРЕДСТВА ЗА ПОДСТИЦАЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

Извор: Новости

Газдинствима још 3,3 милиона евра

За пољопривреднике обезбеђена додатна средства у оквиру ИПАРД програма. 
Нове могућности за улагање и лакше испуњавање услова за добијање новца

     ОБАВЕЗНА ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА

Нова година донела је и измењен Правилник о упису у Регистар 
пољопривредних газдинстава и обнови регистрације. Како би 
се избегла могућност злоупотребе права на субвенције, али и 
побољшала тачност и потпуност Регистра, прописан је обавезан 
упис свих катастарских парцела на којима се обавља пољоприв-
редна производња.
Обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру, 
који води Управа за трезор, врши се сваке године у периоду од 
1. марта до 30. априла.
Пољопривредници који желе да пријаве своје газдинство могу 
то урадити добровољно у Управи за трезор, али је неопходно да 
се упише најмање пола хектара пољопривредног земљишта на 
коме се обавља биљна производња. Уколико се газдинство бави 
неком другом производњом, као што је сточарство, повртар-
ство, виноградарство, пчеларство, може се уписати и са мање 
од пола хектара. 



Бесплатна публикација о запошљавању 6101.08.201 30.01.2019. | Број 814 |   

Н а 720 метара надморске висине 
налази се заселак Даниловићи, у 
селу Биоска код Ужица, потпуно 
зарастао у шикару и шуму. Пут је 

некада војска одржавала, а откада нема 
војске у том селу пут је осут и пун рупа. 
Није ни чудо што су од десетине кућа 
остале само две, у којима живи по једна 
жена - Биљанина мајка Милијана и њена 
јетрва. Ипак, Биљана и Дарко Милић су 
се одважали да се врате на имање Биља-
ниних родитеља и почну производњу 
више врста органских сирева и кајмака 
од козјег млека. А у изгледу је и поправ-
ка пута.

„Мајка Милијана је имала једну козу, 
која је давала доста млека. Видели смо 
колико даје, па смо пре три године по-
дигли кредит и купили три козе, расе ал-
пина. Летос смо имали стадо од 20 коза и 
јарића, које води порекло од те три козе. 
Сада имамо стадо од 41 козе. Највише смо 
их купили због здравља, јер су козје мле-
ко и сир веома здрави. Читала сам доста 
литературе о козама и нисам наишла ни-
где да могу да оболе од запаљења плућа, 
астме или рака. То је генетски способна 
животиња и храни се најхранљивијим 
деловима биљака. Сада планирамо да се 
бавимо органском производњом козјих 
производа“, каже Биљана.

Испуњени сви предуслови
За исхрану коза се не брину, јер имају 

велико имање, а ту су и имања њихових 
рођака, који не бране испашу. „Нико не 
брани. Сви кажу: ‚Пустите их нека пасу, 
ионако је све зарасло‘. Све док вам се по-
глед простире, туда оне могу да пасу“, 
додаје Биљана.

Њен супруг Дарко је врло заинтере-
сован да се врати на село. За сада живе 
у Севојну. „Срушили смо стару кућу, сем 
подрума, и почели градњу објекта где 
ћемо да правимо сир трапист и да идемо 
ка органској производњи. Подрум је од-
личан, баш онакав како пише у књигама, 
ту нам сада сазрева сир. Треба доста ма-
шина и приручног алата, јер ми тек по-
чињемо. И шталу планирамо да премес-
тимо. Ја ћу сигурно доћи овде, а Биља ће 
морати да буде још неко време у Севојну, 
због деце и њихове школе, али и она ће 
сигурно доћи“, казао је Дарко, који је по 
струци мајстор керамичар, док Биља 
ради у пекарској продавници.

„Сир сиримо на стари начин. Не ме-
шамо воду, нити друго млеко. Правили 
смо трапист, а и моцарелу, топљени сир 
за пице, за пржење и веома је укусан“, 
каже Биљана.

Козе брсте купине и кантарион
Козе из овог стада дају од два до че-

тири литра млека, у зависности од тога 
да ли су првојарке или су старије. Како 
каже домаћин, битна је храна и испаша, 
а ако се не напасу - нема млека.

„Козе једу жир и брсте смрчу. Коза 
једе 99 врста трава, овца 20, а крава 17 
врста. Једу купине, папрат - куда оне про-
лазе нема ниједног струка, кантарион. 
Онда можете да замислите какво је мле-
ко, сир и кајмак. Сурутка је веома здрава, 
али немамо тржиште за њу“, каже Дарко.

Од баке до унука - сви у послу
Овај брачни пар има троје деце, која 

се сама укључују у овај посао. Син Срђан 
је најзаинтересованији за козарство и по 
цео летњи распуст је код баке. „Музао је 
козе, чувао, прави трапист. Све га инте-
ресује око коза. Ћерка Срђана је заједно 
са оцем била на недавно одржаном Сај-
му етно-производа у Београду. На штан-
ду су изложили наше производе“, прича 
Биљана.

Бака Милијана је и раније имала козе. 
Она ове животиње баш воли. Како каже, 
откако су млађи почели да се баве овим 
послом мање страхује од гуја, јер је сада 
оно што је било зарасло - раскрчено.

Милићи ће почети и узгој кока но-
сиља, расе головрати шијан, за произ-
водњу органских јаја. Сада имају 60 пи-
лади, а у фебруару ће добити још 300 
комада, захваљујући субвенцијама Гра-
да Ужица.

Предузетничка прича

Брачни пар Биљана и Дарко Милић одлучили су да се врате на село и да се баве 
органском производњом млечних производа од козјег млека, као и производњом 

органских јаја

ПОВРАТАК НА СЕЛО ЗБОГ
ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Извор: Агроклуб



   |  Број 814 | 30.01.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs62 

Извор: РТК

Извор: РТС

ОБУКА ЗА МЛАДЕ
Средња стручна школа у Крагујевцу добила је две нове ЦНЦ 

машине за потребе тренинг центра, у коме ће се обучавати полаз-
ници за рад на машинама са компјутерским управљањем.

ЦНЦ тренинг центар је пројекат вредан 20 милиона динара, 
који бивша Политехничка школа спроводи у сарадњи са још седам 
реномираних компанија, локалном самоуправом и немачком ор-
ганизацијом ГИЗ.

Обуку за две најсавременије индустријске ЦНЦ машине по-
хађаће укупно 50 младих незапослених Крагујевчана. Они ће 
током ове године проћи обуку и тако повећати запошљивост и 
компетенције. Интересовање за овим профилом показале су и 
компаније које су подржале пројекат, па ће се неки од полазника 
након завршене обуке запослити.

Средња стручна школа ће поред ђака који ће се кроз праксу 
за ова занимања школовати у оквиру редовне наставе, обуке ор-
ганизовати и за незапослене који су на евиденцији Националне 
службе за запошљавање у Крагујевцу.

Министарство просвете, науке и технолошког развоја у мар-
ту прошле године расписало је конкурс за пријем 1.000 доктора-
нада на научне пројекте. До сада је већина њих потписала угово-
ре о раду са факултетима и институтима. Међу најбољима су и 
докторанди из Крагујевца са Факултета медицинских наука, који 
су добили посао.

Факултет медицинских наука у Крагујевцу богатији је за се-
дам младих научника. Потписали су уговоре о раду, а њихов посао 
везан је за научне пројекте у различитим областима медицине. 
Сви су изабрани на конкурсу ресорног министарства и међу хиља-
ду најбољих у земљи. За младе докторанде то је крупан корак на 
даљем путу у научноистраживачком раду коме су посвећени.

„За нас младе истраживаче на докторским академским сту-
дијама, ово изузетно много значи. Мислим да смо нашим радом 
и трудом до сада заслужили све што ћемо добити овим уговором, 
а што ће нам помоћи у даљем напредовању“, каже Кристијан Кр-
стић са Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Од седморо истраживача шесторо је ангажовано на пројек-
тима Медицинског и Природно-математичког факултета у Кра-
гујевцу, а један своју научну каријеру наставља на београдском 
Медицинском факултету.

Пре месец дана, још осам докторанада је у оквиру конкурса 
ресорног министарства потписало уговоре са факултетом и већ 
увелико раде на пројектима.

„Ово је један нови почетак и нова енергија, која треба да се да 
нашем факултету, јер енергија не постоји без младих људи, они 
су ти који носе прогрес“, истакао је Владимир Јаковљевић, декан 
Факултета медицинских наука у Крагујевцу.

Држава је повећала издвајања за науку, јер јој је намера да 
младима обезбеди добре услове за рад. То чине и сами факултети, 
попут Медицинског факултета у Крагујевцу, који је потписао уго-
воре са другим високошколским установама о заједничким науч-
ноистраживачким пројектима.

ПОСАО ЗА НАЈБОЉЕ
КРАГУЈЕВАЧКЕ ИСТРАЖИВАЧЕ

СТИМУЛАЦИЈЕ ЗА
ИНОВАТИВНЕ НОВЕ

ПРЕДУЗЕТНИКЕ
Имате добру идеју за бизнис, али немате новац да ку-

пите опрему и обезбедите простор за рад. Држава вам нуди 
кредит до 50.000 евра са каматом од један одсто, уз 40 од-
сто бесповратних средстава.

Влада Србије је донела уредбу за подстицање новоосно-
ваних предузећа. Први услов је да су регистровани у Аген-
цији за привредне регистре, најраније у години у којој су по-
днели захтев за средства, а остали се тичу врсте делатности, 
места оснивања фирме, старосне доби оснивача, начина 
обезбеђивања кредита.

Новац се може користити за доградњу, реконструкцију и 
адаптацију пословног простора или производног простора, 
али и за куповину опреме и трајних обртних средстава. Ми-
нимални износ је 400.000 динара, а максимални око 50.000 
евра. Они који испуне услове могу да рачунају на бесповра-
тна средства у висини од 30 одсто улагања, односно до 40 
одсто за фирме које се налазе у неразвијеним општинама.

Како је прецизирано, каматна стопа је један одсто го-
дишње уз гаранцију банке, односно два одсто уколико су у 
питању остала средства обезбеђења. Рок отплате је до пет 
година, уз грејс период до једне године, с тим да рок отпла-
те не може бити краћи од три године од дана закључивања 
уговора, укључујући и грејс период. У случају отплате кре-
дита у року који је краћи од три године, привредни субјект је 
дужан да врати и бесповратна средства.

Услов је да оснивач фирме буде запослен на неодређе-
но време у фирми коју је основао. У случају да има више од 
60 година, уз документацију мора да приложи полису жи-
вотног осигурања или обезбеди јемство физичког лица. По-
требно је да се докаже да фирма није претходно примала 
никаква средства од државе, као и да је исплатила све по-
реске обавезе. Не финансирају се примарна пољопривредна 
производња, трговина, финансијске услуге, игре на срећу, 
промет нафте, челика и оружја.

У уредби се наводе и разлози због којих би предузетник 
морао да врати држави и кредит и бесповратна средства. 
Први разлог је гашење новоосноване фирме у року од три го-
дине од закључавања уговора о додели бесповратних сред-
става, а други је отуђивање предмета који је купио или да 
оснивач фирме раскине радни однос. Извор: Србија данас
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Е вропска недеља превенције рака грлића материце обе-
лежена је од 21. до 27. јануара, а основна порука била је 
„Рано откривање може спречити рак грлића материце“. 
Национална служба за запошљавање у сарадњи са Град-

ским заводом за јавно здравље Београд организовала је акцију у 
Филијали за град Београд НСЗ, у оквиру које су лекари разгова-
рали са корисницама и давали им информације и савете како 
да очувају своје здравље.

У Србији свакога дана најмање једна жена умре, а четири 
оболе од рака грлића материце. Са циљем да се подигне свест 
жена о тој болести и укаже на значај превентивних прегледа 
у целој земљи, одржан је велики број различитих активности. 
Управо на значај превенције указује и основна порука да рано 
откривање може да доведе до успешног лечења.  

Међутим и поред тога, рак грлића материце у нашој земљи 
већ дуги низ година један је од водећих узрока обољевања и уми-
рања код жена, па се Србија налази на петом месту у Европи. 

Сваке године, око 1.300 жена оболи, док приближно 500 
изгуби живот од овог обољења које се може спречити. Иако је 
највећи број оболелих жена старости од 40 до 59 година, по-
следњих година је приметно повећање броја млађих жена. 
Када је реч о Београду, према подацима Популационог регис-
тра за рак, више од 4.600 жена живи са овом болешћу, док сваке 
године од ње умре око 100 жена. 

Ова болест је у првој фази углавном без симптома и скоро 
2/3 жена јави се гинекологу тек када болест узме маха, што 
додатно указује на велики значај превенције. Већина случајева 

обољења може да се спречи уколико се болест открије на време 
и одмах почне лечење. 

Основни фактор ризика је дуготрајна инфекција одређеним 
типовима хуманих папилома вируса (ХПВ). Под великим ризи-
ком од настанка рака грлића материце су и жене пушачи, оне 
које су рано ступиле у сексуалне односе или имале велики број 
партнера, жене које не иду редовно на контролне прегледе, које 
имају прекомерну телесну тежину или ослабљен имунитет. 

Редовни прегледи код изабраног гинеколога, спровођење 
програма организованог скрининга и програма вакцинације 
против ХПВ инфекције, имају највећи значај у превенцији ове 
болести.

     

     

     

Симптоми који могу да упозоре на обољење:
• крварење у току и након сексуалног односа или између две мен-
струације
• продужено менструално крварење или крварење након менопаузе
• појачани вагинални секрет и поред примењене терапије
• поновљене ранице или оштећења слузокоже грлића
• бол у крстима или нози, отицање ноге.
   Постојање једног или више наведених симптома буди сумњу на 
постојање рака грлића материце и никако их не треба занемари-
ти, нарочито уколико трају дуже време или уколико се понављају. 
Уколико их уочите, обратите се свом изабраном лекару! 
   Циљ редовних превентивних прегледа је откривање почетних про-
мена на грлићу материце пре него што се развије малигно обољење. 
Што се раније открију промене, лечење је лакше и успешније. За-
памтите, у почетним стадијумима болести најчешће нема никаквих 
симптома!

   Национална служба за запошљавање укључила се у борбу 
против рака грлића материце у сарадњи са Градским заводом за 
јавно здравље Београд. Њихови лекари су на посебном штанду у 
Филијали за град Београд делили летке са подацима о обољењу и 
превентиви и давали савете заинтересованим корисницима услу-
га, али и запосленима у НСЗ. 
   Др Немања Стефановић каже за „Послове“ да је оваква акција 
изузетно важна, јер је усмерена ка групама жена које захтевају 
више пажње, а незапослене жене су у посебно рањивом положају.
   „Желимо да подигнемо свест жена о томе колико је важна 
превентива и редовни одласци на гинеколошке прегледе. То је 
најбољи начин да се болест предупреди и да се спрече последице“, 
истиче др Стефановић.
   У разговору са корисницама сазнали смо да су овакви директни 
разговори за њих веома корисни, као и савети и све информације 
о здрављу које су добили од лекара.

КАМПАЊА БОРБЕ ПРОТИВ ДУВАНСКОГ ДИМА 
   Србија ову недељу посвећује борби против дуванског дима, а 
31. јануар обележава се као Национални дан без дуванског дима. 
   Више од милијарду становника на земљи пуши, а процењује се да 
више од 19.000 људи умре од последица пушења. У нашој земљи 
око 1/3 становника пуши, што је забрињавајући податак, али је 
добро што је то и даље мањина укупног становништва. 
   Кампања борбе против дуванског дима, под слоганом „Зашти-
тимо се од дувана!“ има за циљ да истакне вишеструке последице 
које дуван има по здравље људи, али и његов негативан утицај на 
човекову околину.
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СРБИЈА ПРОТИВ РАКА ГРЛИЋА МАТЕРИЦЕ

Јелена Бајевић



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


