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ТЕМА БРОЈА - Више од 200 младих имало је прилику да на 
„Оригиналним разговорима“ сазна како изгледа интервју за посао, 
добије савете у тражењу посла и уђе у базу кандидата успешних 

компанија
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УВОДНИК

ОРИГИНАЛНИ РАЗГОВОРИ
Запошљавање младих и припрема за разговор за тражење посла, 

тема је овог броја „Послова“.
У Београду су други пут одржани „Оригинални разговори“, који су 

привукли велику пажњу младих и послодаваца. То је била јединствена 
прилика да више од 200 људи који су се пријавили обави интервју са око 
40 водећих компанија у земљи и региону. Пре самих разговора, кроз пре-
давања и панеле могли су да сазнају од стручњака са богатим искуством 
како да открију своје таленте и интересовања, поставе циљеве, повежу се 
са послодавцима и представе на најбољи начин, али и колико је важан тим-
ски рад. 

Представници успешних компанија потврдили су да им је важно да 
кандидат буде искрен, отворен и поштен и да не воле фразе и већ при-
премљене, устаљене одговоре, а посвећеност је једна од особина коју по-
себно цене. У разговору са младима који су у потрази за послом сазнали 
смо да ће им ово искуство бити драгоцено на даљем каријерном путу. 

Упознајемо вас са успешном предузетничком причом младих људи 
који су покренули и успешно воде стартап - платформу Уради-заради. Уко-
лико вам је потребна поуздана особа да вам помогне у пословима у кући, 
попут чишћења и пеглања, али и неко да кува, чува кућне љубимце или 
поправи нешто, онда је за вас можда управо ова платформа решење, јер 
сами бирате извршиоца, али и одређујете цену.

Уради-заради је новина на овим просторима, једина интернет плат-
форма у Србији тог типа, која онима који желе да раде, а то не морају бити 
професионалци, већ су углавном студенти, домаћице и незапослени, нуди 
могућност да зараде. Оснивачи платформе желе да се за њих чује и ван 
граница наше земље, па кажу да им је план да своје пословање започну у 
већим градовима Европе који имају више од милион становника, јер су ту 
веће и потребе људи за оваквим услугама. 

У овом броју вам представљамо Филијалу Вршац Националне службе 
за запошљавање, у којој истичу добру сарадњу са корисницима и локалном 
самоуправом. 

Филијала бележи смањење броја незапослених, па је тако на почет-
ку прошле године на евиденцији било 9.214 незапослених, а тај број је до 
краја децембра 2018. смањен на 7.706 незапослених. „Национална служба 
са својим мерама активне политике запошљавања учествује у побољшању 
привредног амбијента и значајно је утицала на смањење броја незапосле-
них“, каже директорка Филијале Вршац Наташа Вулић.

Сазнајте какав је потенцијал малих пољопривредних газдинстава 
у Србији, који проблеми муче младе пољопривреднике и да ли добијају 
адекватну подршку институција, али и колика је улога потрошача на тр-
жишту хране. 

Водимо вас на 41. Међународни сајам туризма, једну од најзначај-
нијих и највећих манифестација у овом делу Европе, која је привукла око 
700 излагача из око 40 земаља света. Сајам туризма посети око 70 хиљада 
људи, број туриста који дођу у Србију сваке године је све већи, ове године се 
очекује око 3,6 милиона гостију и девизни прилив од 1,7 милијарди долара, 
што говори о томе колико је туризам важна грана привреде. 
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Филијала Вршац покрива Јужно-
банатски округ и обухвата град 
Вршац и испоставе у општина-
ма Пландиште и Бела Црква. 

Тренутно је на евиденцији 7.767 незапос-
лених, од тога 2.638 у Белој Цркви, 1.071 
у Пландишту и 3.966 у Вршцу. 

Филијала бележи смањење броја 
незапослених, па је тако на почетку 
прошле године на евиденцији било 
9.214 незапослених, а тај број је до 
краја децембра 2018. смањен на 7.706. 
„Национална служба са својим мерама 
активне политике запошљавања учест-
вује у побољшању привредног амбијен-
та и значајно је утицала на смањење 
броја незапослених“, каже за „Послове“ 
директорка Филијале Вршац НСЗ Ната-
ша Вулић.

Програми запошљавања

Филијала Вршац посебну пажњу 
посвећује промоцији предузетништва, 
па тако континуирано и успешно реа-
лизује дводевну обуку „Пут до успешног 
предузетника“, намењену незапосле-
нима који желе да започну сопствени 
бизнис. У 2018. години реализовано је 
13 обука које су успешно завршила 154 
лица, а међу њима је било пет особа са 
инвалидитетом. Информативно-савето-
давне услуге у филијали је добило 272 
незапослених.

„Самостални посао уз помоћ субвен-
ције за самозапошљавање Националне 
службе започео је 61 незапослени са 
евиденције, а од тог броја два су лица 
са инвалидитетом. Кроз субвенције за 
запошљавање лица из категорије теже 
запошљивих запослила се 51 особа, а 
међу њима 3 особе са инвалидитетом. 
Четворо људи запослено је уз субвен-
цију зараде за ОСИ без радног искуства, 
док су у оквиру програма јавних радова 
ангажована 54 незапослена лица, као и 
24 особе са инвалидитетом“, објашњава 
наша саговорница.

Обуке за тржиште рада

„У оквиру програма додатног обра-
зовања и обука, током 2018. године Фи-
лијала Вршац је кроз програм стручне 
праксе ангажовала 50 људи, а на основу 
програма стицања практичних знања 11 
незапослених. У програм функционал-
ног основног образовања одраслих укљу-
чена су 64 лица без завршене основне 
школе. Настава се одвија у две основне 
школе, од којих је једна у Вршцу, а дру-
га у Хајдучици у општини Пландиште“, 
каже Наташа Вулић.

У Филијали Вршац током прошле го-
дине започете су две обуке за тржиште 
рада. Обука за геронтодомаћице је већ 
реализована, а у току су обуке за куваре 
и основна информатичка обука за особе 
са инвалидитетом.

Сајмови запошљавања

Филијала сваке године организује 
два сајма запошљавања, за које увек вла-
да велико интересовање и послодаваца и 
тражилаца запослења. „Први прошлого-
дишњи сајам запошљавања посетило је 
око 3.000 људи, а послодавци су понуди-
ли више од 500 слободних радних мес-
та. Резултат је добар, јер се у року од 6 
месеци након сајма запослило 108 лица, 
док резултате другог сајма и даље пра-
тимо“, каже Наташа и додаје да сајмови 
пружају могућност незапосленима да се 
директно представе послодавцима и на 
тај начин повећају могућност запослења. 
С друге стране, послодавци имају веће 
могућности да нађу адекватне раднике. 

Сарадња са послодавцима 
и незапосленима

Филијала Вршац има континуирану 
сарадњу са послодавцима, која се ре-
ализује кроз непосредне контакте, по-
средовање у запошљавању, саветодавне 
услуге и финансијску подршку, инфор-
мисање о мерама активне политике за-
пошљавања и услугама НСЗ.

Наша саговорница каже да је рад са 
незапосленима усмерен на реализацију 
бројних обука које имају за циљ едукацију 
у активном тражењу посла. „Обуку за ак-
тивно тражење посла успешно је прошло 
360 лица, а мотивационо-активациону 
обуку за лица без квалификација завр-
шило је 285 лица. Поред тога, спроводимо 
Тренинг самоефикасности, који је завр-
шило 87 незапослених, као и Радионицу 
за превазилажење стреса усред губитка 
посла, у коју су била укључена 32 учесни-
ка. Кроз Клуб за активно тражење посла 
прошло је 71 лице“, подаци су које износи 
директорка вршачке филијале НСЗ.

Сарадња са локалним
 самоуправама

„Филијала Вршац има одличну са-
радњу са локалном самоуправом, а све 
у циљу остваривања добрих резултата. 
План нам је да наставимо у том смеру. 
Почетак ове године обележила је орга-
низација активних мера запошљавања 
у сарадњи са локалним самоуправама, 
што значи да ћемо заједничким снагама 
анимирати послодавце да користе мере 
и услуге које пружа НСЗ како бисмо ути-
цали на бољи привредни амбијент овог 
краја“, закључује Наташа Вулић.

Сања Рабијац

КРОЗ САРАДЊУ ДО РЕЗУЛТАТА
Филијала Вршац Националне службе за запошљавање
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Јединствену прилику да се у пракси 
упознају са разговором за посао, али 
и да нађу прво запослење, добило је 
више од 200 младих људи који су се 

пријавили за „Оригиналне разговоре“, 
одржане други пут у Београду у хотелу 
„Хилтон“. Како да напишу добру биогра-
фију и мотивационо писмо, како да од-
говарају на питања током интервјуа 
за посао, младима су откривали HR ме-
наџери из 36 успешних компанија из Ср-
бије и региона.

Конференција „Оригинални разгово-
ри“, у организацији магазина „Оригинал“ 
и Фондације „Новак Ђоковић“, одржана је 
други пут, уз велико интересовање кан-
дидата и медија, а број компанија био је 
двоструко већи у односу на претходну 
годину. 

Догађај су свечано отворили најбољи 
спортиста света Новак Ђоковић и Јелена 
Ђоковић, глобална директорка Фонда-
ције „Новак Ђоковић“, дајући младима 
корисне савете за будућност. 

„Водећи се позитивним утисцима 
са претходних ‘Оригиналних разговора’, 
када је велики број кандидата на основу 
савета са симулација прерадио своју рад-
ну биографију и убрзо потом добио посао, 
одлучили смо се да ове године настави-
мо позитиван тренд. Овакви разговори 
су најзначајнији кандидатима који први 
сусрет са HR менаџерима углавном до-
живљавају као стресно искуство. Ми же-
лимо да их охрабримо и укажемо им на 
чињеницу да сви они у себи носе вешти-
не и таленте, само је потребно да их про-
буде и верују у њих. Мисија ‘Оригинал 
магазина’ је да мотивише младе људе 
кроз добре примере, а ово је најбољи на-
чин да сами себи докажу да знају и могу 
много, да су победници“, рекла је Јелена 
Ђоковић.

Жељу младих да раде на себи и уна-
пређују своје вештине, поздравио је и Но-
вак.

„На путу ка успеху најбитније су три 
ствари – да се индентификујете са тим 
шта желите да радите и како то утиче на 
оно што ви јесте, као и да дефинишете где 
желите да идете и који су вам циљеви. 
Имате прилику да данас тестирате себе и 
докажете да знате, умете и можете, то ће 
вам обезбедити пут до успеха“, поручио 
је присутнима Новак Ђоковић и објаснио 
колико је важан тимски рад и добар тим 
за сопствени развој и развој каријере.

По свечаном отварању, у првом 
делу програма одржана су предавања 
стручњака са богатим искуством, а при-
сутни су могли да чују како да се на 
најбољи начин представе будућем посло-
давцу, креирају лични бренд, остану до-
следни својим интересовањима и открију 
шта је оно што умеју и воле да раде. 

Предавања су одржали Весна Дамња-
новић, оснивач и директорка Belgrade 

ПРОБУДИТЕ СВОЈЕ ТАЛЕНТЕ
ТЕМА БРОЈА    Оригинални разговори - искуство у тражењу посла

„Данас компаније желе да запосле људе који имају 
јединствене вештине и знања. Током разговора за 

посао никада немојте да дајете унапред припремљене 
одговоре, избегавајте клишее, будите оригинални и 

своји“, каже професорка Весна Дамњановић

     
ОРИГИНАЛ

   „Оригинал“ је некомерцијална плат-
форма, коју је 2015. године основала 
Фондација „Новак Ђоковић“, са циљем 
оснаживања младих у Србији кроз про-
моцију позитивних вредности, међу 
којима су проактивност, преузимање 
одговорности за успех у животу, преду-
зимљивост, одговорност према зајед-
ници, позитиван поглед на живот и свет, 
као и промоција појединаца, односно 
организација, које по тим вредностима 
живе и раде.



Бесплатна публикација о запошљавању 501.08.201 06.03.2019. | Број 819 |   

Business International Case Competition и 
дизајнер Славимир Стојановић Футро, 
док је Немања Ђорђевић из Дигиталне 
Србије открио који су послови будућности 
и које нам је образовање потребно за њих.

„Не постоје слабости, постоје само 
области за побољшање и јако је важно 
да имате такав приступ, јер само тако 
ћете успети да се бина тресе, а не да 
се ви тресете на бини“, рекла је Весна 
Дамњановић, објашњавајући да ће добра 
припрема омогућити да доминирамо у 
одређеној ситуацији. „Данас компаније 
желе да запосле људе који имају једин-

ствене вештине и знања. Током разговора 
за посао никада немојте да дајете уна-
пред припремљене одговоре, избегавајте 
клишее, будите оригинални и своји“, ис-
такла је. 

Весна је представила и једноставне 
кораке који могу довести до оства-
рења циља, а неки од њих су, пре свега, 
одређивање онога у чему смо најбољи 
као појединци, добра и прилагођена ко-
муникација, као и дефинисање области 
за побољшање компетенција. 

„Кад сте сигурни шта знате да ради-
те лако ћете се повезати са другим људи-

ма који ће вам помоћи да остварите своје 
снове. Тимски рад је изузетно значајан, 
у тиму је некад важније додавање лоп-
ти него закуцавање за добар резултат“, 
објаснила је она. 

Након уводних предавања одржана 
су два панела, „Како брендирати себе у 
послу?“ и „Шта тржиште тражи – како до 
жељеног посла?“, на којима су говорили 
искусни професионалци. Од панелиста 
смо могли да чујемо да треба следити 
своје снове, изабрати добар тим којем 
верујемо и стално тежити даљем развоју 
и напретку.

„Радите оно што вам иде лако, док не 
постане тешко, затим наставите и даље 
да радите док поново не постане лако“, 
поручио је младима дизајнер Славимир 
Стојановић Футро.

„Када знате шта желите да радите и 
будете, за остваривање циља вам је не-
опходна дисциплина, а то је врлина која 
мора да се негује и која доводи до пре-
даности неопходне за постизање успе-
ха“, истакао је на панелу Новак Ђоковић, 
поделивши искуство које има са својим 
тимом који га је довео до врха.  

На другом панелу могли смо да саз-
намо да тржиште не тражи само вешти-
не, већ и добре односе међу људима, тра-
жи младе људе жељне знања и енергије 
који ће радити добре ствари. 

У оквиру „Оригиналних разговора“ 
више од 200 младих добило је прилику 
да разговара са менаџерима за људске 
ресурсе 36 водећих компанија у земљи 
и региону и сазна како у пракси изгледа 
интервју за посао.

Млади су истакли да им је све што 
су чули у оквиру предавања и панела 
помогло да се на прави начин представе 
на разговору за посао, али и да у будућ-
ности открију своја интересовања и раде 
на развоју вештина које имају. 

Представници успешних компанија 
потврдили су да им је важно да канди-
дат буде искрен, отворен и поштен и да 
не воле фразе и већ припремљене, ус-
таљене одговоре. Посвећеност је једна од 
особина коју посебно цене. 

Поред искуства када је у питању ин-
тервју за посао, млади су имали прилику 
и да добију посао, а сви који су учество-
вали ушли су у базу кандидата за запос-
лење код свих компанија код којих су 
аплицирали. Јелена Бајевић

„Радите оно што вам иде 
лако, док не постане 

тешко, затим наставите 
и даље да радите док 

поново не постане лако“, 
поручио је младима 
дизајнер  Славимир 
Стојановић Футро
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Директор НСЗ Зоран Мартиновић посетио је турску компанију 
„Flex academy“ DOO у Прибоју и састао се са менаџментом ове ком-
паније, власником Булентом Тачијем, генералним директором Су-
лејманом Каракусом и директором производње Ерџаном Сенајем.

Турска компанија „Flex academy” DOO покренула је произ-
водњу флексибилних црева, челичних цеви, шупљих профила и 
наставака цеви 2017. године у Прибоју. Производни погон и управ-
на зграда смештени су у Слободној зони Рача и заузимају површи-
ну од око 20.000 квадрата. Компанија је запослила 217 лица.

„Задовољство ми је да обиђем ову успешну компанију која је 
Прибоју удахнула нову енергију и обновила процес индустријали-
зације, имајући у виду да су овде многе фабрике у претходном пе-

риоду престале да раде или су смањиле своје капацитете. Они су 
за врло кратко време запослили преко 200 Прибојаца и мислим да 
ће се у наредном периоду стећи услови да се овај број и удвостру-
чи. Имамо одличну сарадњу, a поводом дана Националне службе 
за запошљавање компанији смо доделили захвалницу за успешну 
сарадњу са локалном самоуправом и Националном службом за 
запошљавање на повећању привредног капацитета у Прибоју и, 
наравно, повећању запошљавања“, рекао је Мартиновић.

Овом приликом директор НСЗ је уручио власнику компаније 
Буленту Тачију захвалницу за изузетну сарадњу на пољу запо-
шљавања у 2018. години на локалном тржишту рада.

„Очекујемо да ћемо посао увећати и запослити још више људи. 
Ова посета нас мотивише да напредујемо у послу и што боље ра-
димо. Са сигурношћу можемо да кажемо да ћемо радити са још 
већим бројем људи и да ће бити и већих инвестиција“, рекао је Тачи.

Приликом обиласка компаније разговарало се и о потен-
цијалима и потребама за запошљавањем у наредном периоду. 
Истакнута је потреба за запошљавањем различитих профила, од 
контролора производње до оператера на ЦНЦ машинама.

Након обиласка, у просторијама Испоставе Прибој Службе 
Пријепоље НСЗ, уручено је 10 сертификата незапосленим лицима 
која су успешно завршила обуку за ЦНЦ машине. 

„Данашњи послодавци траже конкретне профиле, конкретно 
знање и зато је важно да овим обукама подигнемо степен запошљи-
вости незапослених лица. На нивоу Србије смо у 2018. години започе-
ли обуке за око 1.200 лица, од тога је око 700 лица обучено за сложене 
послове из области информационо-комуникационих технологија. 
Обучено је и око 500 особа са инвалидитетом. Наша жеља је да сви 
који су прошли обуку врло брзо нађу посао“, нагласио је Мартиновић.

Уручењу сертификата присуствовала је и директорка Филија-
ле Пријепоље НСЗ Ана Пејовић, која је истакла да су 2018. године 
издвојена значајна средства за запошљавање, што је веома важно, 
имајући у виду да све четири општине које покрива ова филијала 
спадају у неразвијене. 

ЗОРАН МАРТИНОВИЋ, ДИРЕКТОР НСЗ, У ПОСЕТИ 
ТУРСКОЈ КОМПАНИЈИ „FLEX ACADEMY“ У ПРИБОЈУ

Александар Стикић

Приликом обиласка компаније 
разговарало се и о потенцијалима и 

потребама за запошљавањем у 
наредном периоду. Истакнута је 

потреба за запошљавањем различитих 
профила, од контролора производње до 

оператера на ЦНЦ машинама

„Данашњи послодавци траже 
конкретне профиле, конкретно знање 
и зато је важно да обукама подигнемо 
степен запошљивости незапослених 

лица“, истакао је директор НСЗ
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Н акон успешно завршене дводневне обуке „Пут до ус-
пешног предузетника“, 40 незапослених са подручја 
београдске општине Звездара добило је сертификате, 
које су им уручили заменик директора Филијале за 

град Београд НСЗ Синиша Кнежевић и председник Скупштине 
ГО Звездара Александар Ерор.

Синиша Кнежевић се захвалио полазницима обуке што су 
указали поверење Националној служби за запошљавање и ис-
такао да су добијањем сертификата стекли формални услов за 
конкурисање по јавном позиву за доделу субвенције за самоза-
пошљавање. Кнежевић се захвалио и представницима ГО Звез-
дара на сарадњи, истичући да ово није једини вид сарадње ове 
општине и НСЗ.

„И прошле године смо у оквиру Локалног акционог плана за-
пошљавања радили на пројекту јавних радова, а чекају нас зајед-
нички послови у току ове године и наставак успешне сарадње“, 
рекао је заменик директора београдске филијале НСЗ.

Александар Ерор је добитницима сертификата пожелео 
срећу у покретању бизниса за који су се определили. „Сада имате 
сертификат са којим можете да аплицирате на неколико места за 
финансијска средства. Следећи корак је да своју пословну идеју 
покренете, а ја се надам да ће она бити одржива, односно да ће 
ваш бизнис процветати“, казао је Ерор.

Милица Станковић намерава да отвори креативну агенцију 
која ће се бавити сценографијом и декорацијом за церемоније 
венчања и разне друге догађаје. И Радина Крстић жели да се 
бави сличним послом, с тим што би она предност дала декора-
цији свих врста приватних забава, а посебно дечјих рођендана. 
Бобан Вујић је радио у Железницама Србије, а сада жели да отво-
ри агенцију за чишћење стамбених зграда и пословних простора. 
Ана Кезеле намерава да отвори агенцију за консалтинг и марке-
тинг, док је Драгана Галовић одлучила да се бави производњом 
ручних радова тканих на дрвеном разбоју. 

Обуку „Пут до успешног предузетника“ у ГО Звездара лане је 
похађало 121 незапослено лице, од којих је до сада 66, уз помоћ 
финансијских средстава НСЗ, отворило предузетничке радње. За 
предузетничку обуку интересовање на Звездари је увек велико, што 
говори податак да је ово била већ друга обука у року од месец дана.

На евиденцији незапослених на територији општине Звездара 
на крају јануара 2019. године било је 7.116 лица. У односу на исти 
месец прошле године број незапослених смањен је за 15,3 одсто. 

У име београдске филијале НСЗ догађају су присуствовали 
и начелница Одељења за програме запошљавања и предузет-
ништво Весна Живковић Костић и руководилац Службе Звездара 
Бранислава Познановић, а у име ГО Звездара чланови Већа Душан 
Игњатовић и Мирослав Мариновић.

Служба Београд центар београдске филијале НСЗ и Градска општина Савски венац су организовале доделу сертификата о 
завршеној обуци „Пут до успешног предузетника“. Дводневну обуку је завршило 40 незапослених, а сертификате су им уручили 
Синиша Кнежевић, заменик директора Филијале за град Београд НСЗ и Немања Берић, председник Скупштине ГО Савски венац. 
У име београдске филијале НСЗ додели су присуствовале и Весна Живковић Костић, начелница Одељења за програме запошља-
вања и предузетништво и Тања Бјелобрк, руководилац Службе Београд центар. 

Честитајући полазницима на успешно завршеној обуци, 
Кнежевић је нагласио да сертификати које су добили предста-
вљају формални услов за учешће на конкурсу НСЗ за доделу 
субвенција за самозапошљавање. Пожелео им је пуно успеха 
у покретању сопственог посла, те да се ускоро нађу у позицији 
да примају раднике и допринесу смањењу незапослености. 

Председник Скупштине ГО Савски венац Немања Берић 
истакао је да ће нова знања бити веома значајна за успешно 
започињање посла за који су се одлучили. Једна од полазни-
ца обуке, Милица Копривица, намерава да отвори адвокатску 
канцеларију, Далибор Бекировић жели да отвори ауто-сервис, 
док Ана Костић после 13 година рада у угоститељству плани-
ра да отвори свој кафић. Милан Војиновић потражиће своју 
шансу у информационим технологијама, а Драгана Делиба-
шић у графичком дизајну.

Интересовање за обуку „Пут до успешног предузетника“ 
у ГО Савски венац је и до сада било велико, тако да је током 
прошле године после завршене обуке, на територији Службе 
Београд центар, којој припада и Савски венац, отворено 60 
предузетничких радњи. На евиденцији незапослених на под-
ручју ове општине на крају јануара 2019. године било је 1.570 
лица. У односу на исти месец прошле године број незапосле-
них смањен је за 11,2 одсто. 

УРУЧЕНИ СЕРТИФИКАТИ БУДУЋИМ 
ПРЕДУЗЕТНИЦИМА У ГО ЗВЕЗДАРА

ОБУКА ЗА ЗАПОЧИЊАЊЕ СОПСТВЕНОГ ПОСЛА

С. Даниловић

Славица Даниловић



Суботичка филијала НСЗ је 20. фебруара ор-
ганизовала свечаност поводом уручења серти-
фиката полазницама обуке за старе занате - руч-
но ткање, вез-златовез и израду чипке. Обука за 
17 незапослених жена организована је у периоду 
од 5. новембра до 14. децембра прошле године. 
Полазнице су током 210 часова, кроз теоријски 
и практичан рад савладале технике ових заната, 
који се убрајају у дефицитарна занимања у Ср-
бији.

Милена Косовић, организатор образовања од-
раслих у суботичкој филијали НСЗ, овом приликом 
истакла је значај организације и реализације обу-
ка за тржиште рада као једну од мера активне по-
литике запошљавања. Драгана Степановић Чонка, 
начелница Одељења за програме запошљавања, 
предузетништво и образовање и обуку, кандида-
тима је пожелела успех у даљем тражењу посла.  

Обука је реализована у сарадњи са „Етно мрежом“ 
из Београда. 
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Аида Бојаџић

Аида Бојаџић Елвира Сечи Ердманн

ЗАВРШЕНЕ ОБУКЕ ЗА ТРЖИШТЕ РАДА 
У ФИЛИЈАЛИ НОВИ ПАЗАР НСЗ

У Филијали Нови Пазар НСЗ успешно су завршене 
обуке за тржиште рада за 25 кандидата са евиденције 
незапослених. Основну информатичку обуку похађа-
ло је 5 особа са инвалидитетом, сертификате за вођење 
пословних књига је добило 10 лица, а 10 је завршило 
обуку за вез, златовез и пустовање вуне.

Обука за књиговође је трајала 240 радних часова те-
оријског дела, након чега су кандидати имали 10 дана 
практичне наставе. Кандидати укључени у обуку за вез 
и златовез и пустовање вуне имали су могућност месец 
дана да усавршавају додатна знања и вештине у овој об-
ласти.

Сертификате о завршеној обуци полазницима је уру-
чио начелник Одељења за програме, предузетништво и 
додатно образовање Мирза Бектовић.

„Циљ свих обука које спроводи НСЗ јесте да се по-
већа ниво компетенција, знања и додатних вештина незапослених. Захтеви тржишта рада и наших послодаваца су такви да се 
акценат све више ставља на конкретна знања и вештине кандидата. Крајњи резултат јесте да незапослена лица што пре дођу до 
посла“, истакао је Бектовић. 

Полазница Аида Брежанин, по занимању културолошки техничар, истакла је велико задовољство самим током и органи-
зацијом обуке. Сматра да је веома значајно оживљавање старих заната, који представљају културу и традицију као и народну 
баштину нашег краја, а посебно Санџака. Аида се нада да ће након овако квалитетне обуке бити у могућности да покрене само-
стални бизнис и продаје уникатне моделе ручних радова који промовишу пазарску културу и обичаје.

Жељко Јанићијевић је успешно завршио обуку за вођење пословних књига и не крије задовољство након добијања сертифика-
та. Иако је дипломирани економиста, овај додатни сертификат ће му свакако помоћи да се што боље позиционира на захтевном 
тржишту рада.

У Филијали Нови Пазар НСЗ су и даље у току обуке за козметичаре које похађа 10 лица, док 25 лица похађа специјалистичку 
информатичку обуку - ЈАВА програмирање.

У Филијали Нови Пазар НСЗ преко 40 лица са евиденције незапослених 
похађало је инструктивну обуку „Пут до успешног предузетника“. Интере-
совање за покретање сопственог бизниса је велико, што је и разумљиво, с 
обзиром да је Нови Пазар познат као град успешних предузетника. 

Обука је услов за учешће на конкурсу НСЗ за доделу средстава за само-
запошљавање. Обуку изводи стручни сарадник за предузетништво, који ће 
полазнике информисати о: најповољнијем правном облику предузетништва, 
поступку регистрације фирме, пореским и другим финансијским обавезама, 
условима и начинима коришћења субвенција НСЗ, другим изворима финан-
сирања, а што је најважније - како урадити ефектан бизнис план.

Током дводневне обуке полазници науче да препознају своје предузет-
ничке склоности, провере пословну идеју, сагледају предности и ризике пре-
дузетништва, али и сазнају како да региструју фирму и како да воде бизнис у 
складу са важећим законским прописима. 

У Филијали Нови Пазар НСЗ у току 2018. године 130 лица је покренуло сопстве-
ни бизнис, од тога 3 особе са инвалидитетом.  

ОБУКА ЗА ПРЕДУЗЕТНИШТВО 
У ФИЛИЈАЛИ НОВИ ПАЗАР

СЕРТИФИКАТИ 
ЗА ПОЛАЗНИЦЕ 
ОБУКА ЗА СТАРЕ 

ЗАНАТЕ 
У СУБОТИЦИ



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

695
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              11 
Медицина                                         14
Индустрија и грађевинарство             18
Саобраћај и везе                                       20
Наука и образовање                          20
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               Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА

На основу члана 25 став 3 тачка 4) и члана 55а став 2 
Закона о Државној ревизорској институцији („Служ-
бени гласник РС”, бр. 101/05, 54/07, 36/10 и 44/18 - др. 
закон), члана 61 став 1 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 
83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18), чланa 15 став 2, чланa 17 став 3 
и члана 20 став 1 и 2 Уредбе о спровођењу интерног и 
јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 - пре-
чишћен текст и 109/09) и Решења о именовању конкур-
сних комисија од 26. децембра 2018. године, Државна 
ревизорска институција оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
 
I Орган у коме се радна места попуњавају: Држав-
на ревизорска институција, Београд, Макензијева 41

II За именовање државних ревизора

1. Државни ревизор, звање државни 
ревизор, Сектор број 1

са местом рада у Београду
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку за радно 
место државни ревизор (под редним бројем 1): 
познавање Закона о Државној ревизорској институ-
цији; прописа из области буџетског система Републике 
Србије; Међународних стандарда ревизије; Закона о 
општем управном поступку - усмено; познавање једног 
светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

2. Државни ревизор, звање државни 
ревизор, Сектор број 2

са местом рада у Београду 
1 извршилац

са местом рада у Нишу 
1 извршилац

са местом рада у Новом Саду 
 1 извршилац

са местом рада у Крагујевцу 
 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку за радно 
место државни ревизор (под редним бројем 2): 
познавање Закона о Државној ревизорској институ-
цији; прописа из области буџетског система Републике 
Србије; Закона о локалној самоуправи; Међународних 
стандарда ревизије; Закона о општем управном поступ-
ку - усмено; познавање једног светског језика - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације - усмено.

3. Државни ревизор, звање државни 
ревизор, Сектор број 3
са местом рада у Нишу 

1 извршилац
са местом рада у Новом Саду 

1 извршилац
Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку за радно 
место државни ревизор (под редним бројем 3): 
познавање Закона о Државној ревизорској институ-
цији; прописа из области буџетског система Републике 
Србије; прописа из области обавезног социјалног оси-
гурања; Међународних стандарда ревизије; Закона о 
општем управном поступку - усмено; познавање једног 
светског језика - усмено; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; вештина комуникације 
- усмено.

4. Државни ревизор, звање државни 
ревизор, Сектор број 4

са местом рада у Београду 
 1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку за радно 
место државни ревизор (под редним бројем 4): 
познавање Закона о Државној ревизорској институцији; 
Закона о буџетском систему; Закона о рачуноводству; 
Закона о ревизији; Закона о јавним предузећима; Међу-
народних рачуноводствених стандарда/Међународних 
стандарда финансијског извештавања и Међународних 
стандарда ревизије; Закона о општем управном поступ-
ку - усмено; познавање једног светског језика - усмено; 
познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације - усмено.

5. Државни ревизор за методологију 
ревизије и развој, звање 

државни ревизор, Сектор број 5 
(Методологија ревизије и развој)

са местом рада у Београду 
1 извршилац

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку за радно 
место државни ревизор за методологију реви-
зије и развој (под редним бројем 5): познавање 
Закона о Државној ревизорској институцији; прописа из 
области буџетског система Републике Србије; Међуна-
родних стандарда ревизије; Закона о општем управном 
поступку - усмено; познавање једног светског језика 
- усмено; познавање рада на рачунару - практичним 
радом на рачунару; вештина комуникације - усмено.

Услови за рад на радном месту државни ревизор 
и радно место државни ревизор за методоло-
гију ревизије и развој (под редним бројем 1, 2, 
3, 4. и 5): високо образовање из области економских 
или правних наука, на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факулте-
ту; најмање седам година радног искуства у струци, од 
чега три године искуства на пословима који су повеза-
ни са надлежностима Институције; положен испит за 
државног ревизора; познавање једног светског језика; 
познавање рада на рачунару.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА

Адреса на коју се подносе пријаве: Државна реви-
зорска институција, Београд, Макензијева 41, са назна-
ком „За јавни конкурс“.

Лица која су задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Весна Конта и др Радојка Вељић, тел. 011/304-
22-31. 

Општи услови за рад у државним органима: Као 
државни службеник може да се запосли пунолетан 
држављанин Републике Србије који има прописану струч-
ну спрему и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у државном органу, ако 
му 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. 

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

Прибављање доказа о чињеницама које су нео-
пходне за одлучивање: Чланом 103 став 3 Закона 
о општем управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење), прописано је 
да у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена евиденција 
када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако 

странка у року не поднесе личне податке неопходне за 
одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће 
се сматрати неуредним (члан 59 став (2) овог закона).

Сагласно наведеном Државна ревизорска институција 
ће прибавити доказе о чињеницама о којима се води 
службена евиденција: уверење о држављанству; извод 
из матичне књиге рођених и доказ о положеном испиту 
за државног ревизора, изузев уколико кандидат изри-
чито изјави да ће наведене податке прибавити сам. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и 
сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења избор-
ног поступка.

Кандидати су дужни да уз пријаву приложе: биографију са 
наводима о досадашњем радном искуству; изјаву у којој 
се кандидат опредељује да ли ће сам прибавити податке 
о чињеницама о којима се води службена евиденција или 
ће то орган учинити уместо њега; оригинал или оверену 
фотокопију доказа о одговарајућој стручној спреми и ори-
гинал или оверену фотокопију исправа којима се доказује 
тражено радно искуство (потврде, решења, уговори и 
друга акта из којих се види на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство).

Изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, 
да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или ће то кандидат учинити сам, могуће 
је преузети на веб-презентацији Државне ревизорске 
институције: www.dri.rs, у делу Конкурси.

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

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

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

Кандидати су дужни да у пријави наведу који светски 
језик познају ради организовања усмене провере. 

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, потпуне 
и јасне, уз које су приложени потребни докази и који 
испуњавају услове за рад на радним местима која се 
попуњавају, изборни поступак ради провере стручне 
оспособљености, знања и вештина обавиће се у Београ-
ду, Макензијева 41, почев од 18. марта 2019. године. O 
термину и месту учесници конкурса биће обавештени 
путем контакта које наведу у својим пријавама. За кан-
дидате који успешно заврше проверу познавања рада 
на рачунару, вршиће се провера познавања једног 
светског језика, а за кандидате који успешно заврше и 
ову проверу, биће проведена провера других стручних 
оспособљености, знања и вештина наведених у тексту 
огласа о јавном конкурсу. Практичан рад на рачунару 
подразумева реализацију задатака који обухватају: обра-
ду текста, табеларно израчунавање, слање електронске 
поште у стандардним програмима - пакет МS Office 2010, 
интернет (Internet Explorer).

Напомене: Радни однос се заснива на неодређено 
време. Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно место 
на које конкуришу, у којима наводе уз коју од пријава 
су приложили тражене доказе. Ако је за неко радно 
место наведено више места рада, за свако место рада 
се подноси појединачна пријава. У пријави је пожељно 
назначити редни број радног места по конкурсу. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени докази које 
доставља кандидат биће одбачене.

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

Администрација и управа 
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Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Државне ревизорске институције, на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-управе, на огласној табли, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

ЛЕСКОВАЦ

Обавештење

У публикацији „Послови“ број 816 од 13.02.2019. годи-
не (страна 12, трећи стубац), грешком је објављена 
вињета - Нови Пазар. Уместо ње требало је да стоји 

вињета: Лесковац. 

ПИРОТ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
„БРАНКО МИЛОВАНОВИЋ ЦИГА“
18310 Бела Паланка, Српских владара 51

тел. 018/855-039

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: да је држављанин Републике Србије; да има висо-
ко образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не и одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, педагошких, 
андрагошких и социолошких наука, односно стручни 
назив дипломирани социјални радник; да има најмање 
5 година радног искуства у струци; да није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за вршење 
функције директора.

ОСТАЛО: Кандидат, уз прописану конкурсну докумен-
тацију, подноси програм рада за мандатни период на 
који се врши избор. Докази који се прилажу уз пријаву 
на конкурс су: пријава са биографијом, извод из матич-
не књиге рођених, диплома о стручној спреми, уверење 
о држављанству, доказ о стеченом радном искуству у 
струци, лекарско уверење, копија личне карте и про-
грам рада за мандатни период. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, контакт теле-
фон: 018/855-039.

ПРОКУПЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји 53
тел. 027/8362-211

1) Канцеларијски и 
административно-технички послови 

у области инспекцијских послова
УСЛОВИ: средње образовање у четворогодишњем 
трајању, положен државни стручни испит, завршен 
приправнички стаж, познавање рада на рачунару (MS 
Office пакет и Интернет).

2) Канцеларијски послови архиве, 
економата и руковаоца имовине

УСЛОВИ: стечено средње образовање друштвеног 
смера у четворогодишњем трајању, положен државни 
стручни испит и завршен приправнички стаж, позна-
вање рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).

3) Послови утврђивања породичних 
права, права на родитељски 
и дечији додатак и услуге и 

активности у области дечије, 
социјалне, примарне заштите и 

друштвене бриге о јавном здрављу

УСЛОВИ: стечено високо образовање из области прав-
них наука на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, мастер струковним студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни испит, нај-
мање три године радног искуства у струци, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).

4) Послови месних заједница, 
управно-правни послови и планско-

аналитички послови у области 
саобраћаја

УСЛОВИ: стечено високо образовање на основним 
струковним студијама правне струке у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним студијама, 
односно на студијама у трајању од три године, положен 
државни испит, завршен приправнички стаж, познавање 
рада на рачунару (MS Office пакет и Интернет).

ОСТАЛО: пријава са биографијом (необавезно: наво-
ди о досадашњем радном искуству, уколико га канди-
дат има); оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених издатог на обрасцу 
сходно важећем Закону о матичним књигама; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 
оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту за рад у државним органима (лица са 
положеним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном стручном испиту за рад у државним орга-
нима достављају оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о положеном правосудном испиту); да кандидат 
који је радио у државном органу, односно органу ауто-
номне покрајине или јединице локалне самоуправе, 
достави исправе којима се доказује да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу, однос-
но органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе због теже повреде дужности из радног 
односа; уверење Министарства унутрашњих послова 
- полицијске управе да није правноснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци (не 
старије од 6 месеци); оригинал или оверену фотоко-
пију надлежног органа(суда) да се против кандидата не 
води истражни и кривични поступак.

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 1б

тел. 027/8362-959

Референт за финансијско-
комерцијалне послове

УСЛОВИ: висока стручна спрема економског или 
друштвеног смера и познавање рада на рачунару. 

ОСТАЛО: пријава са биографијом (необавезно: наво-
дима о досадашњем радном искуству, уколико га кан-
дидат има), оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању, уверења МУП-а - полицијске управе да 
лице није правоснажно осуђивано на безусловну казну 
затвора од најмање 6 месеци (не старије од 6 месеци), 
уверење суда да се против кандидата не води истраж-
ни и кривични поступак. Докази морају бити оригинал 
или оверене фотокопије. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ВАЉЕВО

ЗАЈЕДНИЧКИ ЦЕНТАР ЗА
СОЦИЈАЛНИ РАД „СОЛИДАРНОСТ“

ЗА ОПШТИНЕ ЉИГ, ЛАЈКОВАЦ 
И МИОНИЦА

14240 Љиг, Карађорђева 8
тел. 014/3445-241, 3445-112

Директор
на мандатни период од четири године
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова треба да 
испуњава и следеће услове: да је држављанин Републи-
ке Србије; да је стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, специјалистичке струковне 
студије), односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године и одговарајући академски, 
односно стручни назив утврђен у области правних, 
економских, психолошких, педагошких, андрагошких 
и социолошких наука, односно стручни назив дипло-
мирани социјални радник; најмање пет година радног 
искуства у струци. Кандидат је дужан да уз пријаву са 
биографским подацима поднесе програм рада за ман-
датни период, доказ о стручној спреми, доказ о радном 
искуству, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, уверење да није осуђиван и да се 
против њега не води кривични поступак. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком: „За јавни конкурс за избор и име-
новање директора“.

                        Трговина и услуге

„ЕТАЛОН 999“ ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Зорана Ђинђића 115а
тел. 065/8003-131

Собарица
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

ПАК СЕРВИС - АМБАЛАЖНИ ДОО
Добановачки пут 93/е, Други део - Земун

Магационер
Опис посла: паковање и раскидање робе.

УСЛОВИ: пожељна дозвола Б категорије (није обавез-
но). Рад у сменама. Јављање кандидата на телефон: 
060/3088-398, контакт особа Јелена Радуловић, или на 
имејл: jelenapakservis@gmail.com.

ПРОИЗВОДЊА КОЛАЧА
И ДРУГИХ ПРОИЗВОДА ОД ТЕСТА

„CAKE FACTORY“
11070 Нови Београд

Мајора Милана Малнарића бб
тел. 064/2268-475

Декорација, израда фигура
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, примењена умет-
ност, вајар или сликар, пробни рад 3 месеца. Пријаве 
слати на e-mail: radionica@cakefactory.rs, у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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ДВОРСКА ГАЛЕРИЈА ДОО
11000 Београд, Драгослава Јовановића 7

тел. 060/032-3327

Продавац у галерији слика 
и скулптура

УСЛОВИ: опште образовање и трговачке способ-
ности. CV (биографију за посао) послати на e-mail: 
dvorskagalerija@gmail.com. За додатне информације 
можете се јавити на наведени број телефона, радним 
данима од 10 до 21 час или суботом од 10 до 20 часова. 
Рок за пријављивање је 10 дана од дана објављивања 
огласа.

„КАН-МПС“ ДОО
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 15
тел. 064/020/21-20

Конобар
10 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме у било ком зани-
мању. Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

„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 рад-
ног искуства; основна информатичка обука (Windows, 
Word, Excel, Explorer, Outlook). Рад у сменама, радно 
време дуже од пуног (48 сати недељно); послодавац 
организује бесплатну обуку у трајању од 3 недеље 
(обука нема комерцијални основ, односно лица која се 
укључују у програм обуке не сносе трошкове по било 
ком основу). Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти 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, Пан-
чево - 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 сед-
модневну плаћену обуку за дато радно место; рад у сме-
нама; ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне. Лице за 
контакт: Славица Новитовић. Кандидати могу да се јаве 
на горенаведени број телефона. 

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ 
ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

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

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

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

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до 
попуне радног места. Кандидати могу своје радне био-
графије да доставе на горенаведени имејл или да кон-
тактирају 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.

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно искуство oд 
најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок трајања 
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 конверза-
ција).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани про-
фесор кинеског језика и књижевности - мастер профе-
сор кинеског језика и књижевности; дипломиран фило-
лог; могу конкурисати и лица ван траженог образовног 
профила уколико испуњавају остале услове; радно 
искуство: небитно; кинески језик - виши или конвер-
зацијски ниво; енглески језик - средњи ниво; знање 
рада на рачунару - средњи ниво. Oбезбеђен смештај. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на теле-
фон послодавца.

FURNEX NAMEŠTAJ TEAM DOO
Чачак, Трбушани, Трбушани бб

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

Столар
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, радно искуство 
6 месеци. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
контактирати послодавца путем телефона или достави-
ти радне биографије на наведену имејл-адресу, особа 
за контакт: Ненад Бојовић.

OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU 
DOO

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

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

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

Конобар
за рад у Суботици

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

Кувар
за рад у Суботици

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

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

ТКЗР „СЕЛЕКТ“
Краљево, Цара Лазара 66

тел. 069/372-7200

Продавац обуће
за рад у Београду, на одређено време

УСЛОВИ: V, IV или III степен стручне спреме; пожељ-
но радно искуство на наведеним пословима. Радно 
место је у Београду, Макензијева 21. Кандидати треба 
да пошаљу CV на e-mail: selectkv@gmail.com или да се 
јаве на наведени број телефона. Рок за пријављивање: 
27.03.2019. године.

„ЗЕЛЕНИ ХИТ“ ДОО
11070 Нови Београд, Тошин бунар 188а

тел. 064/854-17-54

Ложач
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у било ком 
занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве слати у року од 
15 дана од дана објављивања огласа.

Трговина и услуге

Посао се не чека, 
посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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МИКОПС ДОО
18000 Ниш, Војводе Танкосића 6, лок. 5

Комерцијалиста
УСЛОВИ: основно познавање рада на рачунару (Excel, 
Word); средњи ниво знања енглеског језика; искуство 
у сличној или истој делатности. Конкурисање путем 
мејла: prodaja@mikops.rs.

JUICE POINT DOO
18000 Ниш, 9. бригаде 25а

Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: минимум 6 месеци радног искуства. 

Помоћни кувар
УСЛОВИ: минимум 6 месеци радног искуства, пожељно 
угоститељске струке. 

ОСТАЛО: Пријава кандидата путем и-мејла: mandjelkovic@
juicepoint.rs. Додатне информације путем телефона: 
065/4859-080.

ТАШНЕ МИСТРАЛ
1800 Ниш, Димитрије Лека 40

Радник у производњи кожне 
галантерије

УСЛОВИ: радник у производњи кожне галантерије, пожељ-
но са искуством. Пожељно познавање кројења и шића. Кон-
курисање кандидата путем мејла: tasnemistral@gmail.com.

ТР „НАЈКОМ“ ДОО
Бела Паланка, Партизански пут 114

Комерцијалиста
УСЛОВИ: Потребно је да кандидати поседују возач-
ку дозволу Б категорије, да познају рад на рачунару и 
да поседују вештине продаје, комуникативност и да су 
склони тимском раду. Конкурисање путем мејла: splet@
sezampro.rs, додатне инфрмације путем телефона: 
060/0295-524.

„БАЛТОН ШТАМПА“ ДОО 
21000 Нови Сад, Богдана Шупута 73

тел. 021/504-666
e-mail: administration@balatonstampa.com

Оператер у дигиталној штампи и 
припреми штампарске форме

УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани инжењер графич-
ког инжењерства и дизајна или VI/2 степен, инжењер 
графичког инжењерства и дизајна; енглески језик - 
средњи ниво; пожељно радно искуство у раду са маши-
нама за дигитални отисак и ЦТП уређај. Рад у сменама. 
Јављање кандидата на горенаведени имејл и телефон. 
Рок за пријаву до 21.03.2019.

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

тел. 063/564-692
e-mail: bio1@sbb.rs

Столар
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме. Теренски рад 
и рад у сменама.

Бравар - варилац
на одређено време, 3 месеца

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме; CO2, ТИГ; 
рад са челичним и иноxним профилима, ТВ и ХВ лимо-
вима. Теренски рад и рад у сменама. Јављање канди-
дата на горенаведени телефон и имејл. Рок за пријаву 
до 22.03.2019.

„АУТО ГЛАС ИВАНИЋ“
ДОО ЗА ПРОИЗВОДЊУ И ТРГОВИНУ 

21000 Нови Сад
Омладинских радних акција 18

тел. 062/793-157

Монтер ауто-стакала
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1, VI/1, V, IV, III, II или I степен стручне 
спреме; особе са инвалидитетом. Јављање кандидата 
на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 31.03.2019.

SPAMIL COMMERCE DOO
Београд, Звездара, Јована Глигоријевића 9А

Хигијеничар
место рада: Звездара, Вождовац, 
Палилула, Раковица, Земун, Нови 

Београд
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Трајање кон-
курса: до попуне. Начин конкурисања - позивом на теле-
фоне: 011/24-93-647 и 011/39-74-940.

Физички радник у магацину
место рада: Звездара, Вождовац, 
Палилула, Раковица, Земун, Нови 

Београд
3 извршиоца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме. Трајање кон-
курса: до попуне. Начин конкурисања - позивом на теле-
фоне: 011/24-93-647 и 011/39-74-940.

GREEN ZONE
Београд, Стари град, Краља Петра 91

Радник у производњи у пекари
на одређено време

2 извршиоца

Продавац у пекари
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен, радно искуство небитно. 
Рад у сменама. Трајање конкурса: до 28.03.2019. годи-
не. Кандидати се могу се јавити послодавцу на телефон: 
064/5750-737, лице за контакт је Хедон Фехмиу.

„ПАПИР СЕРВИС ФХБ“
Београд

Возач
за рад у Јагодини 

Опис посла: Управља возилом и складу са свим законом 
прописаним прописима и правилима дефинисаним код 
послодавца. Брине се о одржавању возила, редовном 
сервисирању, одговоран је за хигијену и уредност вози-

ла, припрема робу за утовар на возилу и врши истовар 
робе. Обавља послове сортирања секундарних сиро-
вина у складу са организацијом и планом рада. Врши 
пријем и утовара робу, одговара за тачност и квали-
тет утовара у складу са процедурама и упутствима за 
рад одржава хигијену радног простора у коме обавља 
активности. Брине о преузетој роби, врши сортирање и 
распоређивање робе у складу са упутствима.

УСЛОВИ: возачка дозвола Б или Ц категорије, мини-
мум 1 година радног искуства на истим или сличним 
пословима, да лице није под истрагом нити је осуђива-
но, одговорност и посвећеност послу. Нудимо вам рад 
у динамичном и захтевном окружењу, са приликама за 
лични развој и напредовање. Уколико сте заинтетесо-
вани за посао можете се пријавити на телефон 060/379-
0802, најкасније до 15.03.2019. године.

„MD TRADE“
МИЛАН ЂОРЂЕВИЋ ДОО

Ниш, Жарка Ђурића 12а

Радник у пластификацији 
УСЛОВИ: Потребно је да кандидат поседује возачку 
дозволу Б категорије. Пријављивање кандидата путем 
телефона: 063/725-2085 и 018/224-114.

Лимар, бравар, варилац 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат поседује возачку 
дозволу Б категорије. Пријављивање кандидата путем 
телефона: 063/7252-085 и 018/224-114.

OLIMPIAS SRB DOO
18000 Ниш, Србија, Пантелејска 58

Референт за опште и царинске 
послове 

Опис посла: контролисање цена услуга према коопе-
рантима; припрема и сравњивање стања за извештаје; 
израда књиговодствених извештаја по потреби посло-
вања; праћење и правилна књиговодствена евиденција 
робно-материјалних промена и стања залиха по радном 
налогу и по кооперанту; праћење и евиденција обаве-
за према кооперантима за извршене услуге и редовно 
месечно усклађивање; праћење и правилна књиговод-
ствена евиденција свих трошкова од репроматеријала 
до извоза производа; сачињавање извозне фактуре, 
као и све остале пратеће документације; књижење 
увозних фактура; архивирање, печатирање и потписи-
вање документације.

УСЛОВИ: Потребно је искуство у царинском пословању, 
пожељно извоз; рад у MS Office пакету; пожељно знање 
италијанског језика на средњем нивоу. Пријава канди-
дата путем поште или и-мејла: prijava.serbia@olimpias.
com.

Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих

Посао се не чека, посао се тражи
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                                 Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

Булевар маршала Толбухина 30
тел. 011/222-21-00

Виша медицинска сестра - техничар 
у поливалентној патронажи

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здрав-
ствена школа струковних студија, положен стручни 
испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању више односно струковне медицинске сестре - 
техничара.

Виша медицинска сестра - техничар 
у поливалентној патронажи

на одређено време, пробни рад 3 
месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока здрав-
ствена школа струковних студија, положен стручни 
испит, лиценца, најмање 6 месеци радног искуства у 
звању више, односно струковне медицинске сестре - 
техничара.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адресом, 
контакт телефоном и неовереним фотокопијама доку-
мената којима се доказује испуњеност услова конкурса 
предају се преко писарнице Дома здравља (III спрат, 
соба бр. 3) на наведеној адреси, са назнаком за који 
конкурс се подноси пријава. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично оба-
вештен телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
11090 Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине специјалиста 
гинекологије и акушерства

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, у Служби за 

здравствену заштиту жена
УСЛОВИ: на интегрисаним академским студијама, по 
прописима који уређују високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године и завршена специјализа-
ција из гинекологије и акушерства; на основним сту-
дијама у трајању од најмање 5 година, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2010. године и специјализација из гинекологије 
и акушерства, стручни испит, специјалистички испит, 
дозвола за рад - лиценца, пожељно радно искуство, 
пожељан сертификат из цитологије и УЗ дијагности-
ке из домена гинекологије и акушерства. Кандидати су 
у обавези да уз пријаву доставе: фотокопију дипломе 
о завршеном факултету; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију дипломе о завр-
шеној специјализацији; фотокопију решења о упи-
су у Лекарску комору или дозволу за рад - лиценцу; 
фотокопије дозволе за рад - лиценце (ако је кандидат 
у радном односу); уверење да кандидат није осуђи-
ван (издаје МУП), не старије од 6 месеци; уверење 
да се против кандидата не води истрага и кривични 
поступак (издаје суд), не старије од 6 месеци; доказ 
о поседовању знања из цитологије, колпоскопије и 
гинеколошко-акушерске дијагностике; пожељно рад-
но исуство; кратка биографија са адресом и контакт 
телефоном. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији Национал-
не службе за запошљавање „Послови“. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Кандида-
ти који испуњавају услове огласа, могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација и 
провере стручног знања, који су важни за доношење 
одлуке о пријему. Кандидат који буде изабран, пре 
закључивања уговора дужан је да достави доказ о 
здравственој способности за рад на наведеним посло-
вима. Одлука о избору ће бити објављена на оглас-

ној табли поред писарнице у приземљу Дома здравља 
Раковица, Краљице Јелене 22, Београд. Пријаве сла-
ти поштом на горенаведену адресу, са назнаком „За 
оглас” или лично доставити у писарницу ДЗ.

ДОМ ЗДРАВЉА
„ДАНИЦА И КОСТА ШАМАНОВИЋ“

34240 Кнић
тел. 034/510-173

Виша медицинска сестра -техничар 
у поливалентној патронажи

на одређено време од 6 месеци
Опис посла: спроводи превентивне и куративне мере по 
налогу лекара у амбуланти и на терену, обавља патро-
нажне посете трудница, породиља, бабињара, ново-
рођенчади, одојчади, мале и предшколске деце, особа 
старијих преко 65 година, особа оболелих од активне 
туберкулозе, заразних и незаразних болести, малигних 
болести, шећерне болести, КВО, особа са инвалидите-
том, жене генеративног доба, а све у складу са садр-
жајем и обимом превентивних мера у области примарне 
здравствене заштите. Сарађује са школама, предш-
колским установама, организацијом Црвеног крста, 
хуманитарним организацијама, Центром за социјални 
рад и месним заједницама, учествује у програму на 
спречавању и сузбијању заразних болести, обучава 
новопримљене раднике и приправнике, континуирано 
спроводи надзор процеса статистичког извештавања, 
контролише одлагање медицинског отпада. Обавља и 
друге послове по налогу руководиоца.

УСЛОВИ: високо образовање - на основним студија-
ма првог степена (струковне/академске), студијама 
из области медицине, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама из области медицине у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, виша меди-
цинска школа; положен стручни испит; лиценца за рад 
издата од надлежне коморе; положен возачки испит Б 
категорије; најмање три године и шест месеци радног 
искуства у звању медицинске сестре - техничара.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на оглас са биографијом, 
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој меди-
цинској школи, оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену копију лиценце или решења 
о упису у именик коморе и фотокопију возачке дозволе. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“. Пријаве се под-
носе лично или поштом на адресу: Дом здравља „Дани-
ца и Коста Шамановић“, 34240 Кнић.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

„БАЊА КАЊИЖА“
24420 Кањижа, Народни парк бб

Техничар за прање и хемијско 
чишћење - праље

3 извршиоца
Опис радног места: Приликом примања рубља за 
прање, прегледа исто и издваја поцепано ради штопо-
вања, односно елиминисања из употребе и о томе води 
евиденцију. Стара се о благовременом прању и пеглању 
како не би настао застој у раду установе. Прима прљаво 
и издаје чисто рубље магационерки рубља преброја-
вањем и мерењем. Води рачуна о рационалном утрош-
ку примљеног материјала за прање. Гостинско рубље 
посебно пере и води рачуна да не дође до замене, на 
тај начин што врши маркирање одговарајућим знаком 
који неће оштетити рубље и доставља извештај о опра-
ном рубљу рецепцији ради наплате. Требује и прима из 
магацина сав потрошни материјал. За средства са који-
ма ради и рукује лично је одговорна. За свој рад и пове-
рена средства рада одговара надзорници спремачица.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме текстилне струке 
или другог смера или основно образовање. Кандидат 
треба да достави: пријаву на оглас, кратку биографију, 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одгова-

рајућег профила, фотокопију личне карте, доказ о вак-
цинационом статусу из дома здравља за лица рођена 
после 1971. године. Достављање и пријем пријава се 
врши најкасније до 12.00 сати последњег дана истека 
рока за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Специјална болница 
за рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне 
и опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове техничара за прање и хемијско чишћење - 
праља“.

Спремачице просторија у којима се 
пружају здравствене услуге

Опис радног места: Обавља послове спремања и одр-
жавања комплетне хигијене соба, холова, просторија 
у приземљу, гардеробе, канцеларија, тоалета, сте-
пеништа, пословних просторија, услужно-продајних 
просторија, спортске хале, базена и комплетне реха-
билитације у целој установи. Намешта кревете, чисти 
собу и сав намештај у соби. Свакодневно више пута 
износи отпадне материје. Скупљене отпатке обавезна 
је ставити у канте за смеће које се налазе у сметларни-
ку. Свакодневно чисти и одржава цео круг смештајних 
објеката и других просторија. Приликом свог рада при-
држава се упутства и правилно користи средства ХТЗ 
заштите. Одговорна је за хигијенски и естетски изглед 
свих просторија. Повремено врши генерално спремање 
свих подова, санитарних чворова, купатила, прање 
прозора, теписона и сл. Пажљиво рукује вешом, другим 
средствима и стварима гостију. На захтев гостију односи 
и доноси гостински веш у кројачницу и вешерај, а њего-
ву примопредају врши на основу писменог реверса. 
Обавља инструктажу нових собарица. Пријављује над-
зорници штету ако ју је гост причинио боравком у соби. 
Дужна је да све нађене ствари у соби преда надзор-
ници собарица. У својој смени води књигу дежурства, 
благовремено и ажурно уноси све настале промене. За 
свој рад и средства рада која су јој поверена одговара 
надзорници спремачица просторија у којима се пружају 
здравствене услуге.

УСЛОВИ: завршена основна школа. Кандидат треба да 
достави: пријаву на оглас, кратку биографију, фото-
копију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила, фотокопију личне карте и доказ о вакцина-
ционом статусу из дома здравља, за лица рођена после 
1971. године. Достављање и пријем пријава се врши 
најкасније до 12.00 сати последњег дана истека рока 
за пријављивање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће бити узете у разматрање. Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Специјална болница за 
рехабилитацију „Бања Кањижа“, Одељење за правне 
и опште послове, 24420 Кањижа, Народни парк бб, са 
назнаком: „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове спремачице просторија у којима се пружају 
здравствене услуге“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Максима Ковачевића 11
тел. 016/245-219, 241-042

факс: 016/244-910
e-mail: info@zzjzle.org.rs

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, 
кандидат мора испуњавати и следеће услове: висо-
ко образовање на студијама првог степена (основне 
струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005 године; на 
основним студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005 године; познавање рада на рачунару; 
стручни испит, лиценца. 

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за пријем у 
радни однос, кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом, контакт телефоном 
и адресом становања, потписану од стране кандидата; 
фотокопију личне карте; оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију уверења 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); уверење 
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надлежног суда да се против кандидата не води кривич-
ни поступак (не старије од 6 месеци); уверење Минис-
тарства унутрашњих послова да кандидат није осуђиван 
(не старије од 6 месеци); оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију лиценце. 
Рок за подношење пријава на оглас је 8 дана од дана 
објављивања код Националне службе за запошљавање 
у публикацији „Послови“. Оглас ће бити објављен и на 
интернет страници Министарства здравља. Пријаве на 
оглас доставити у затвореној коверти, техничком секре-
тару Завода за јавно здравље Лесковац или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „Пријава на оглас“ и 
назнаком радног места за које се конкурише. Кандида-
ти који не буду изабрани биће обавештени у складу са 
законом. Приложена конкурсна документација неће се 
враћати кандидатима. Кандидат који буде изабран за 
пријем у радни однос на неодређено време, пре закљу-
чивања уговора о раду биће дужан да достави лекарско 
уверење о општој здравственој способности. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

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

тел. 026/240-725

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, за рад 
на Одељењу за неурологију

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кандида-
ти су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном VI/IV степену стру-
чне спреме - општи смер, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, лиценцу или решење о 
упису у комору, фотокопију/очитану личну карту. Ако 
кандидат поседује радно искуство, потребно је доста-
вити радне карактеристике од претходног послодав-
ца. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковертама, 
писарници Опште болнице „Свети Лука“ Смедерево или 
путем поште на адресу: Општа болница „Свети Лука“, 
Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену: „Пријава 
на оглас“, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно 
је исту назначити ради обавештавања о резултату кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. За ближе информације можете се обратити 
на телефон: 026/240-725.

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

тел. 018/830-927

Спремач/спремачица у 
просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге
на одређено време од 3 месеца, због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. Као дока-
зе о испуњености ових услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију све-
дочанства о завршеној основној школи. Пријаве канди-
дата које не садрже тражену документацију сматраће 
се непотпуним и неће бити разматране. Пријаве које 
пристигну по истеку овог рока сматраће се неблаго-
временим и неће бити разматране. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, путем поште, на 
адресу: Специјална болница за плућне болести „Озрен“, 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напо-
мену „Пријава на оглас за спремача“ или лично у прос-
торијама болнице.

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 рачунару, 
основни ниво - обавезно; енглески језик, почетни ниво 
- пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно рад-
но 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 кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доста-
ве путем мејла или да се јаве на контакт телефоне. Лице 
за контакт: Јасминка Шврака.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска шко-
ла - педијатријског или општег смера; положен стручни 
испит; најмање шест месеци радног искуства. Прили-
ком пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију радне књи-
жице или другог доказа о радном искуству кандидата 
(уговори о раду, волонтерски уговори, потврда посло-
давца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство у раду, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дуж-
ни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове на које се примају. Пријаве 
слати у затвореној коверти, на наведену адресу кли-
нике, са назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

КЛИНИКА ЗА НЕУРОЛОГИЈУ И 
ПСИХИЈАТРИЈУ ЗА ДЕЦУ 

И ОМЛАДИНУ
11000 Београд, Др Суботића 6а

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове: да поседује средњу стручну 
спрему - завршена средња медицинска школа - општи 
или педијатријски смер; да је положио стручни испит 
пред комисијом Министарства здравља РС; да поседује 
лиценцу издату од надлежне коморе, односно решење 
о упису у именик надлежне коморе; радно искуство 6 
месеци; да није осуђиван, да се против кандидата не 
води кривични поступак и да није подигнута оптуж-
ница, нити да је покренута истрага. Сви кандидати су 
дужни да уз пријаву на оглас приложе: кратку биогра-
фију (Curriculum Vitae) са адресом, контакт телефоном и 
имејл-адресом и следећу документацију у неовереним 
фотокопијама: диплому (уверење) о завршеној средњој 

медицинској школи општег или педијатријског смера; 
уверење (потврду) о положеном стручном испиту пред 
комисијом Министарства здравља РС, лиценцу издату 
од надлежне коморе, односно решење о упису у име-
ник надлежне коморе; доказ о радном искуству (рад-
на књижица или уговор о раду или уговор о радном 
ангажовању ван радног односа или потврда о раду у 
радном односу или потврда о радном ангажовању ван 
радног односа), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (трај-
ни документ), уверење да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци), уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак и да није подигнута 
оптужница нити да је покренута истрага (не старије од 
6 месеци); пре заснивања радног односа на одређе-
но време, до повратка одсутног запосленог, са пуним 
радним временом, изабрани кандидат је дужан да дос-
тави, у оригиналу или овереној фотокопији: диплому 
(уверење) о завршеној средњој медицинској школи 
општег или педијатријског смера, уверење (потврду) о 
положеном стручном испиту пред комисијом Министар-
ства здравља РС, лиценцу издату од надлежне коморе, 
односно решење о упису у именик надлежне коморе, 
доказ о радном искуству (радна књижица или уговор о 
раду или уговор о радном ангажовању ван радног одно-
са или потврда о раду у радном односу или потврда 
о радном ангажовању ван радног односа), уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (трајни документ), уверење да кан-
дидат није осуђиван (не старије од 6 месеци), уверење 
да се против кандидата не води кривични поступак и да 
није подигнута оптужница нити да је покренута истра-
га (не старије од 6 месеци), доказ о извршеном здрав-
ственом прегледу у складу са прописима. Пријаве слати 
на наведену адресу Клинике, са назнаком: „За оглас за 
пријем у радни однос медицинске сестре - техничара 
на одређено време, до повратка одсутног запосленог“ 
или лично доставити у Одељење за правне, кадровске, 
опште и техничке послове Клинике. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати који 
испуњавају услове огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних информација, које могу 
бити важне за доношење одлуке о избору кандидата. 
Кандидати ће о избору бити обавештени писаним путем 
у законском року.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Дипломирани фармацеут
за рад у болничкој апотеци

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршен фармацеутски 
факултет, VII/1 степен стручне спреме и положен струч-
ни испит, решење о упису у комору и лиценца за рад. 

Медицинска сестра - техничар
за рад на болничким одељењима

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: завршена медицинска 
школа, IV степен стручне спреме, општег смера, поло-
жен стручни испит, решење о упису у комору и лиценца 
за рад; радно искуство на нези болесника у стационару.

ОСТАЛО: Критеријуми за избор кандидата: просечна оце-
на у току школовања/завршног испита, дужина чекања на 
посао по положеном стручном испиту, радно искуство у 
струци по положеном стручном испиту, оцена на разго-
вору. Кандидати који се јаве на оглас могу бити позвани 
на разговор ради пружања додатних информација које 
могу бити важне за одлуку о избору кандидата. Уз пријаву 
заинтересовани кандидати подносе доказе о испуњености 
општих и посебних услова - неоверене копије (неће се 
враћати кандидатима), уз краћу биографију са потребним 
подацима за контакт (CV). Кандидат који буде изабран, 
пре закључења уговора о раду дужан је да достави доказ 
о здравственој способности за рад на наведеним послови-
ма (лекарско уверење) и оригинале или оверене фотоко-
пије потребне документације. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања код Националне службе за 
запошљавање и на сајту Министарства здравља РС. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За оглас”.

 Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 

заштиту одраслих, на одређено време 
до повратка одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са законом о раду. 
Посебни услови: високо образовање на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама из области меди-
цине у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; положен стручни испит; лиценца. Кандидати 
су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеном медицинском  факул-
тету; оверен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису у комору; биографију са адресом 
и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на оглас број 5/2019”. Пријаве са непотпуном 
документацијом, као и неблаговремене пријаве, неће 
бити разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 12

Зубни техничар
у Служби за стоматолошку протетику 

са зубном техником, на одређено 
време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла
Опис посла: израђује, прилагођава и поправља сто-
матолошка протетска помагала, по налогу и пратећи 
упутства доктора стоматологије или специјалисте док-
тора стоматологије, о чему води прописану медицинску 
документацију; припрема лабораторију за зубну техни-
ку за рад; сарађује са доктором стоматологије у изради 
и адаптацији протетске надокнаде; репарише протетску 
надокнаду.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа предвиђених законом, кандидати морају 
испуњавати и следеће посебне услове: средња струч-
на спрема (IV степен, средња медицинска школа - смер 
зубни техничар); положен стручни испит за здравстве-
не раднике; лиценца за рад или решење о упису у име-
ник издат од надлежне Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије; најмање шест месеци 
радног искуства у наведеном звању.

ОСТАЛО: Уз пријаву на јавни конкурс са кратком био-
графијом, адресом пребивалишта, имејл-адресом и 
контакт телефоном, кандидати подносе фотокопије 
следећих докумената: диплому о завршеној средњој 
медицинској школи - смер зубни техничар; уверење/
потврду о положеном стручном испиту за здравстве-
не раднике; лиценцу или решење о упису у надлежну 
Комору медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије; извод из матичне књиге венчаних (уколико 
је промењено презиме ); очитану личну карту; радну 
књижицу уколико је поседују или други доказ о рад-
ном искуству кандидата. Приликом заснивања радног 
односа, изабрани кандидат је дужан да достави лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се прима и оверене фотокопије траже-
не документације. О извршеном избору изабрани кан-
дидат ће бити обавештен најкасније у року од 15 дана 
од дана истека рока за подношење пријава. Кандида-
ти који испуњавају услове из огласа могу бити позва-
ни на разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему у радни однос 
(претходно искуство у раду, просечна оцена у току 
школовања, додатно образовање или оспособљеност, 
дужина трајања школовања, итд.). О коначном избору 
кандидата одлучује директор Клинике за стоматоло-
гију Војводине. Клиника задржава право да расписани 
оглас стави ван снаге или да не изабере ниједног од 
пријављених кандидата. Оглас ће бити објављен и на 
интернет страници Министарства здравља РС. Небла-

говремене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 
Пријаве на оглас се могу поднети лично у Клиници за 
стоматологију Војводине, сваког радног дана од 08.00 
до 13.00 часова или послати поштом на горенаведену 
адресу, у затвореној коверти са назнаком: „Пријава на 
јавни оглас за пријем у радни однос“.

ДОМ ЗДРАВЉА ШИД
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине
у Здравственој станици Јамена, на 
одређено време до 6 месеци због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 3) положен 
стручни испит , 2) лиценца. Уз пријаву на оглас прило-
жити: фотокопију дипломе, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, копију/очитану личну карту, 
копију лиценце. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови“, путем 
поште или лично предати на писарницу ДЗ Шид.

ДОМ ЗДРАВЉА 
14210 Уб, Добросава Симића 1

тел. 0114/411-644

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време до три месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа, гинеколошко-акушерског смера; положен стручни 
испит; држављанство Републике Србије. Кандидати под-
носе следећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, копију личне карте, уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), оверену копију дипло-
ме о завршеној школи, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова огласа (оверене фотокопије), 
достављати на горенаведену адресу, у року од десет дана 
од дана објављивања огласа.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

„Др МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ”
11000 Београд, Др Суботића 5

Спремачица

Спремачица
на одређено време до 6 месеци, због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

Опис послова и радних задатака: одржава чистоћу у 
радним и заједничким просторијама, санитарном блоку 
са обављањем текуће дезинфекције. Одржавања чис-
тоћу зелених површина и дворишта Института. Обавља 
и друге послове из делокруга рада Одељења по налогу 
шефа Одељења и начелника Службе. За свој рад одго-
вара шефу Одељења и начелнику Службе.

УСЛОВИ: оосновно образовање. Пријаве и CV слати на 
e-mail: prijava@batut.org.rs или на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс - спремачица“.

Службеник за управљање 
квалитетом

на одређено време до 24 месеца, 
због повећаног обима посла

Опис послова и радних задатака: организује и 
води послове који обезбеђују сталну усклађеност сис-
тема квалитета у Институту са утврђеном политиком и 
циљевима, као и са стандардом SRPS ISO 9001, а наро-
чито на праћењу и дефинисању система квалитета и 
побољшању његове ефективности. Утврђује циљеве и 
дефинише политику квалитета. Врши преиспитивање 
организационих решења на квалитет и даје предло-
ге за побољшање. Врши интерну и екстерну проверу. 

Учествује, са аспекта праћења квалитета извештавања 
о нежељеним догађајима, који се доводе у везу са иму-
низацијом. Прати програм обезбеђења квалитета ради 
утврђивања квалитета за побољшање, као и верифико-
вање примене корективних мера. Организује и ради на 
стручном оспособљавању кадрова за обезбеђење ква-
литета. Сачињава извештаје о стању квалитета, преи-
спитивању система квалитета и предузима мере у циљу 
сталног побољшања у погледу задовољења потреба и 
очекивања корисника, као и потенцијалних корисника. 
Сарађује са екстерним организацијама поводом питања 
која се односе на квалитет. Врши и друге послове по 
налогу директора. Учествује у раду Стручног колегијума 
по налогу директора. За свој рад директно је одговоран 
директору Института и дужан је да квартално у писаној 
форми информише директора Института о реализацији 
својих задатака.
УСЛОВИ: високо образовање: на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва,односно специјалистичким струковним студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, знање рада на рачунару, знање једног светског 
језика, организационе способности. Пријаве и CV слати 
на e-mail: danijela_priljeva@batut.org.rs или на горенаве-
дену адресу, са назнаком: „За конкурс - службеник за 
управљање квалитетом“.

ОСТАЛО: 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” 
код Националне службе за запошљавање и на интернет 
страници Министарства здравља Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ 

“Др ВУКАН ЧУПИЋ”
11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8

тел. 064/8668-640

Хигијеничарка у здравству
на одређено време до 3 месеца 

4 извршиоца
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. Прија-
ве слати у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА ГРОЦКА
11306 Гроцка, Српско-грчког пријатељства 17 

тел. 069/832-4004

Доктор медицине
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом, кандидат треба да испуњава 
и следеће посебне услове: завршен медицински факул-
тет (звање доктор медицине - VII/1 степен стручне спре-
ме); положен стручни испит; лиценца за рад; познавање 
рада на рачунару; положен возачки испит. Кандидат за 
пријаву на радно место доктора медицине, подноси сле-
дећу документацију: фотокопију дипломе о завршеном 
факултету; фотокопију потврде о положеном стручном 
испиту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате 
од надлежне лекарске коморе; фотокопију личне кар-
те; фотокопију возачке дозволе; кратку биографију, са 
навођењем степена познавања рада на рачунару и са 
тачном адресом и контакт телефоном кандидата. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве се подносе на адресу: Српско-грчког 
пријатељства 17, Гроцка или непосредно у канцеларији 
писарнице Правно-кадровске службе Дома здравља. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпуне 
документације неће се узимати у разматрање. Како дос-
тављену документацију подносилаца молби на објавље-
не конкурсе не враћамо кандидатима, иста не мора бити 
оверена. Одлука о избору кандидата на расписани кон-
курс биће објављена на огласној табли Дома здравља 
Гроцка, а информације се могу добити у Правно-кадров-
ској служби Дома здравља Гроцка.

 Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1) Доктор медицине - изабрани 
лекар

на одређено време, замена 
привремено одсутне запослене до 
њеног повратка на рад, у Служби 

опште медицине, Амбуланата Велики 
Шиљеговац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршен медицински факултет - VII/1 степен стручне 
спреме, положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору.

2) Магистар фармације
на одређено време, због замене 

привремено одсутне запослене, до 
њеног повратака на рад, за рад у 

јединици за снабдевање лековима
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
високо образовање на интегрисаним академским сту-
дијама фармације, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; високо 
образовање на основним студијама фармације у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; поло-
жен стручни испит, лиценца за рад или решење о упису 
у комору.

3) Спремачица за рад у 
просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге
на одређено време, због замене 

привремено одсутне запослене, до 
њеног повратка на рад, за рад у 

Одељењу за одржавање хигијене 
објеката и простора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом о 
раду, кандидати треба да испуњавају и посебне услове: 
завршена основна школа, први степен стручне спреме.

Кандидати за радна места 1 и 2 достављају: пријаву у 
којој наводе за које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору изјаву да су 
здравствено способни за послове за које подносе пријаву; 
фотокопију извода из матичне књиге рођених.

Кандидати за радно место 3 достављају: пријаву у 
којој наводе за које радно место се пријављују; кратку био-
графију са адресом и контакт телефоном; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом основном образовању; изјаву да 
су здравствено способни за послове спремачице; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених.

ОСТАЛО: Кандидати могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико изабрани 
кандидат не достави наведени документ у остављеном 
року, са њим се неће закључити уговор о раду. Пријавe 
на оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: Дом 
здравља Крушевац, Ћирила и Методија 32, 37000 Кру-
шевац.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Виша медицинска сестра - 
техничар 

на осталим болничким одељењима, 
за рад у Одсеку хепатобилијарне 
хирургије у Служби за хирургију, 

на одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

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

2) Mедицинска сестра - техничар
у дијагностици за рад у Болничкој 

банци крви Службе трансфузиологије 
при Заједничким медицинским 

пословима, на одређено време на 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.

3) Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 

за рад у Служби за ортопедију и 
трауматологију, на одређено време на 
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.

4) Mедицинска сестра - техничар у 
амбуланти

за рад у Одсеку за максилофацијалну 
хирургију Службе за 

оториноларингологију, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: средња медицинска школа општег или 
педијатријског смера, IV степен, стручни испит; лицен-
ца; најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

5) Техничар инвестиционог и 
техничког одржавања и одржавања 

уређаја и опреме за рад
у Одељењу за послове безбедности, 

одбране и ванредних ситуација, 
заштите на раду, ППЗ, обезбеђење 
објеката и простора, телефонске 

централе и унутрашњег транспорта у 
Служби за помоћне и друге послове, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутног запосленог на 

неплаћеном одсуству.
УСЛОВИ: средња школска спрема, V или IV степен.

6) Возач санитетског возила
у болничким установама за рад у 
Одсеку за санитетски транспорт 
пацијената у Служби пријема и 

збрињавања ургентних стања при 
Заједничким медицинским пословима, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутнoг запосленoг на 

неплаћеном одсуству
УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б кате-
горије.

Кандидати за радна места 1, 2, 3 и 4 подносе: мол-
бу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), oверену фотокопију лиценце изда-
те од надлежног органа.

Кандидати за радно место 5 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте 
или очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме).

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

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Рок за подношење пријава 8 
дана од дана објављивања у огласима у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Уко-
лико изабрани кандидат не достави наведена докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати. Пријаву доставити у 
затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, са називом 
и редним бројем радног места за које се конкурише, на 
горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

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

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

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
на одређено време због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове - средње образовање у 
трајању од четири године - медицинска школа; струч-
ни испит; лиценца или решење о упису у комору; - нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном звању.

Доктор медицине
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених законом, кандидати треба да испуња-
вају и следеће посебне услове: високо образовање на 
интегрисаним академским студијама медицине, по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10 сеп-
тембра 2005 године, или на основним студијама меди-
цине у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10 септембра 2005. 
године; стручни испит; лиценца или решење о упису у 
Лекарску комору РС; најмање годину дана радног иску-
ства у звању доктор медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, овере-
ну копију дипломе о завршеној одговарајућој школи са 
просечном оценом током школовања, оверену копију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену копију 
лиценце/решења о упису у комору РС, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж или 
потврду послодавца (други доказ о радном искуству), 
оригинал или оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, оригинал или оверену копију извода из 
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матичне књиге венчаних уколико је кандидат проме-
нио презиме, оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству, копију/очитану личну карту. Напомена: 
лекарско уверење којим се доказује здравствена спо-
собност без ограничења за рад на радном месту за које 
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат који 
буде изабран пре пријема у радни однос. Комисија ће 
разматрати све доспеле, благовремене и потпуне прија-
ве и са кандидатима 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 података о личности у свр-
хе 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 Опште болнице Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији Националне службе за запошљавање „Послови“. 
Пријаве слати у затвореним ковертама, на горенаведну 
адресу или доставити лично у Правну службу ОБ Пет-
ровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непотпуна 
документација неће бити узета у разматрање при избо-
ру кандидата.

                        Индустрија и грађевинарство

ДАНИЈЕЛ ЂЕРМАНОВИЋ ПР РОНИН
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 207

Армирач
на одређено време, за рад у Београду

5 извршилаца
УСЛОВИ: I, II, III, IV степен; радно искуство: пожељно. 
Теренски рад, обезбеђена исхрана. Пробни рад 3 месе-
ца. Трајање конкурса: до попуне радног места. Прија-
ве слати на имејл-адресу: office@roninissolution.com, 
јављање кандидата на телефон 064/1110-535.

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

тел. 069/3184-937

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: Београд (заснивање 

радног односа у Републици Србији, 
а касније упућивање на рад у СР 

Немачку)
100 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електро-
инсталација, електроенергетске и мернорегулационе 
опреме.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електроструке (6 
месеци искуства у струци); III, IV степен стручне спреме 
без обзира на занимање (12 месеци искуства на наведе-
ним пословима); возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен смештај и превоз. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу да се 
јаве на телефон послодавца, лице за контакт: Енес 
Џанковић. На основу Закона о раду Републике Србије 
и Закона о упућивању запослених на привремени рад у 
иностранство, послодавац обезбеђује све елементе које 
садржи уговор о раду: здравствени преглед, визу, радну 
дозволу и социјално осигурање, поред тога обезбеђује 
смештај и први одлазак у СР Немачку.

ЖГП 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 спреме, 
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 иску-
ство годину дана.

ОСТАЛО: Теренски рад. Пробни рад 3 месеца. Обез-
беђен смештај и исхрана. Трајање конкурса: до 
14.04.2019. године. Кандидати могу да се обрате посло-
давцу 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

Металофарбари
на одређено време

5 извршилаца

Помоћни грађевински радници
на одређено време

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

„ELIXIR MEG“ DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

тел. 069/801-5171
e-mail: milena.krisulovic@elixirmeg.rs

Гумар - пластичар
место рада Прахово - Неготин, 

на одређено време, пробни рад 3 
месеца

5 извршилаца
Опис посла: рад на машини за заваривање пластике, 
поправка, преправка и испитивање пластичних и гуме-
них елемената, монтирање и демонтирање пластичних 
и гумених елемената и склопова.

Бравар
место рада Прахово - Неготин, 

нa одређено време, пробни рад 3 
месеца

5 извршилаца
Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, профи-
ла и цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, скла-
пање конструкција, припрема за заваривање и други 
браварски послови.

Заваривач
место рада Прахово - Неготин, 

нa одређено време, пробни рад 3 
месеца

5 извршилаца
Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG поступ-
ком, у свим позицијама.

Електричар
место рада Прахово - Неготин, 

нa одређено време, пробни рад 3 
месеца

5 извршилаца
Опис посла: одржавање и поправка електричних постројења, 
разводни ормари, повезивање машина и постројења кабло-
вима, поправка електричне инсталације, електромоторног 
развода, испитивање исправности.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; радно искуство: небитно.

ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај 
и исхрана. Трајање конкурса: до 30.04.2019. године канди-
дати могу своје радне биографије да доставе на гореневе-
дени имејл, да контактирају послодавца путем телефона 
или да проследе радну биографију на адресу послодавца: 
19330 Прахово, Радујевачки пут бб. Лице за контакт: Саша 
Микић.

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

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

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

4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

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

4 извршиоца

Индустрија и грађевинарство

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Манипулант на мешалици за 
компоненте по рецептури
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV степен 
стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај (смештај 
организован за запослене удаљене преко 50 км). Рок 
трајања конкурса: до попуне. Кандидати могу послода-
вцу 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. Обез-
беђен смештај, обезбеђен превоз од смештаја до посла, 
рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем мејла или да се јаве 
на горенаведене телефоне, лице за контакт Оливера 
Павловић.

ЧИП ДОО
Прокупље, Драгољуба Ракића бб

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

Maшински инжењер
на одређено време, место рада: 

Прокупље и околина
2 извршиоца

Maшински инжењер - конструктор
место рада: Београд

УСЛОВИ: VI, VII степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу контактирати послодавца путем телефона или 
доставити радне биографије на наведену имејл-адресу, 
особа за контакт: Александар Милановић.

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

е-mail: nebojsa.neskovic@rs.stirg.com

Шеф смене
2 извршиоца

Опис посла: израда извештаја и праћење извршења 
дневних, недељних и месечних планова производње; 
обезбеђивање, расподела и надгледање рада у смени; 
подршка у процесу планирања и контроле производње; 
одржавање дисциплине радника.

УСЛОВИ: минимум IV степен машинске струке; радно 
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 попу-
не. Пријаве за запослење слати мејлом или се јавити на 
контакт телефон послодавца: 022/2150-358 (од 8 до 16 
часова), Небојша Нешковић.

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних актив-
ности у производњи; припрема заваривачке докумен-
тације за производњу; планирање активности завари-
вања и контрола заваривања; провера важности атеста 
и атестирање заваривача; спровођење сертификације 
поступака заваривања и радних проба.

УСЛОВИ: VII степен, дипломирани машински инжењер; рад-
но 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 конкур-
са: до попуне. Лице за контакт: Небојша Нешковић, 022/2150-
358 (од 8 до 16 часова).

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец
Опис посла: израда радних налога и технологије машин-
ске обраде; прављење програма за машину за ласерско 
сечење; праћење производње; праћење пројеката.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински техничар 
(за компјутерско конструисање); радно искуство: мини-
мум 2 године; познавање енглеског језика (писање, 
читање, комуникација); пожељно знање немачког јези-
ка. Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: до попуне. 
Пријаве слати имејлом или се јавити на телефон посло-
давца 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 послодавац ће орга-
низовати бесплатну обуку. Кандидати могу да се обра-
те послодавцу на наведени број телефона, мејлом или 
лично (понети радну биографију). Трајање конкурса: до 
попуне.

Резач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца
УСЛОВИ: заваривач - резач гасом, III степен стручне 
спреме; радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, обезбеђен превоз. На наведену 
позицију могу конкурисати и кандидати са II и III сте-
пеном стручне спреме, са завршеном 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 
обрате послодавцу на наведени број телефона, мејлом 
или лично (понети радну биографију). Трајање конкур-
са: до попуне.

Топилац
на одређено време, место рада: Љиг

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

Електрозаваривач
на одређено време, место рада: Љиг

3 извршиоца
УСЛОВИ: електрозаваривач, III степен стручне спреме; 
радно искуство: небитно. Обезбеђен смештај, обезбеђе-
на исхрана, обезбеђен превоз. На наведену позицију могу 
конкурисати и кандидати II и III степена стручне спреме, 
са завршеном обуком за електрозаваривача, без обзира на 

образовни профил. За извршиоце који не поседују наведе-
на знања, послодавац ће организовати бесплатну обуку. 
Трајање конкурса: до попуне.

MARKO TRANS CARGO
ДОО ПЈ КРАГУЈЕВАЦ

Крагујевац
тел. 065/84-00-901

e-mail: natasa.breljak@ nsz.gov.rs

Дипломирани грађевински 
инжењер - хидроградња 

Дипломирани грађевински 
инжењер - нискоградња 

УСЛОВИ: ВСС/дипломирани грађевински инжењер- нис-
коградња/хидроградња; пожељно радно искуство, али 
није неопходно. Посебна знања и вештине: возачка доз-
вола Б категорије; познавање рада на рачунару (Word, 
Excel, Интернет); знање енглеског језика - почетни ниво. 
Кандидати своју радну биографију могу доставити елек-
тронским путем на имејл-адресу: koja@markotc.com или 
лично у просторије послодавца, Саве Ковачевића бб или 
се могу јавити послодавцу на контакт телефон: 065/84-00-
901, сваког радног дана од 08 до 16 часова, најкасније до 
27.03.2019. године.

IMPOL SEVAL
ВАЉАОНИЦА АЛУМИНИЈУМА 

АД СЕВОЈНО
31205 Севојно, Првомајска бб

тел. 031/591-136

Возач виљушкара
у ПЈ Ливница, на одређено време до 6 

месеци 
Опис посла: истовар и утовар сировина, помоћних мате-
ријала и отпадака, транспорт материјала у фабричком 
погону, опслуживање машина и уређаја за топљење и 
ливење.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац средствима 
унутрашњег транспорта.

Возач виљушкара
у магацину сировина, на одређено 

време од 6 месеци (након истека рада 
на одређено могуће је заснивање 

радног односа на неодређено време)
Опис посла: истовар и утовар сировина, помоћних мате-
ријала и отпатка, транспорт материјала у фабричком пого-
ну.

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, руковалац средствима 
унутрашњег транспорта, III степен.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати су дужни доста-
вити: кратку биографију, оверену фотокопију дипломе, 
извод из матичне књиге рођених и контакт телефон. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве се достављају Кадровској служби путем 
поште, на адресу: Impol Seval а.д. Севојно, Првомајска 
бб, 31205 Севојно или на имејл-адресу: nevena.markovic@ 
impol.rs. Са кандидатима који буду испуњавали усло-
ве огласа биће обављен разговор. Телефон за додатне 
информације: 031/591-136.

Индустрија и грађевинарство 

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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                                  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 и радно искуство. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу контактирати послодавца путем 
телефона или доставити радне биографије на имејл-ад-
ресу 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 обзира на 
занимање и радно искуство. Заинтересовани кандидати 
могу контактирати послодавца путем телефона или доста-
вити 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 иску-
ство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. Рад у 
сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, дужина радног времена 
45 сати недељно. Трајање конкурса: до попуне. Разго-
вор са послодавцем организован сваког радног дана од 
08 до 15 часова, на адреси: 29. новембар 1, Београд - 
Звездара. Кандидати могу своје радне биографије да 
доставе путем поште, мејлом или да се јаве на наве-
дени број телефона, лице за контакт: Бобан Шапоњић.

           
               Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

11000 Београд, Ђушина 7
тел. 011/3219-100

Редовни професор за ужу научну 
област Палеонтологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из нау-
чне области којој припада ужа научна област. Остали 
услови утврђени одредбама члана 74 став 10 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018) и одредбама члана 1, 6, 
24 и 26 Правилника о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа наставника Универзитета у 
Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 200 
од 23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. 

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (биографија, списак 
стручних радова, диплома о одговарајућој стручној 
спреми, доказ о учешћу на међународном или домаћем 
научном скупу, доказ о објављеном уџбенику или моно-
графији, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству), доставити на адресу: Рударско-геолош-
ки факултет, 11000 Београд, Ђушина 7, соба 107, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“

11040 Београд, Црнотравска 27

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 27.02.2019. 
године, за радно место: референт за студентска 

питања, поништава се у целости.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

11563 Велики Црљени
Стевана Филиповића 10

тел. 011/8161-300

Наставник историје
са 85% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред услова у погледу стручне спреме, пре-
ма Правилнику о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи, кандидат 
треба да испуњава и услове предвиђене чланом 140 и 
чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: 1) поседовање одговарајућег образовања; 
2) поседовање психичке, физичке и здрвствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3) извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и ученици-
ма; 4) поседовање држављанства Републике Србије; 5) 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; 6) неосуђиваност правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интеренет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом достављају шко-
ли. Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: уверење о држављанству (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); оварену 
фотокопију дипломе о стеченом боразовању; потврду 
или уверење високошколске установе о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова или доказ о положеним испитима из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном сипиту, односно испиту за лиценцу (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности и о 
непостојању дискриминаторног понашања - уверење из 
казнене евиденције МУП-а, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверену фотокопију). Рок за пријављи-
вање је осам дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене спсобности за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве доставити лично или путем поште 
на горенаведену адресу школе. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе, на теле-
фон: 011/8161-300. 

ОШ „ИВАН ГУНДУЛИЋ“
11070 Нови Београд, Народних хероја 12

тел. 011/3192-539

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-

Саобраћај и везе / Наука и образовање

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 спо-

собност 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 против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се прили-
ком 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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ма образовања и васпитања и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања и 
васпитања. Кандидат може да буде лице које има одго-
варајуће високо образовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања за 
наставника школе, за педагога и психолога, дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, обу-
ку и положен испит за директора установе и најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања. 
Директор мора имати високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета, из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка, у ком случају лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета или на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године. Кандидат треба да испуњава и 
услове из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања; 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 безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, као и да није против 
њега покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога за неведена кривична дела; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; да није правос-
нажно осуђиван за привредни преступ у вршењу раније 
дужности. Комисија за избор директора цени и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника). Уколико са на 
конкурс пријави лице које је претходно обаљало дуж-
ност дирекора, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Кандидат уз пријаву подноси преглед 
кретања у служби са биографским подацима и план 
рада за мандатни период, оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању, оверену фотокопију лиценце (дозволе 
за рад) или уверења о положеном стручном испиту или 
испиту за лиценцу наставника, васпитача или стручног 
сарадника, оверену копију доказа да лице има заврше-
ну обуку и положен испит за директора (уколико има), 
а лице које нема положен испит, а буде изабрано за 
директора, дужно је да положи испит у Законом пропи-
саном року, оригинал потврду да кандидат има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег високог 
образовања (потврда садржи податке о радном стажу 
и пословима које је лице обављало и издаје установа 
у којој је кандидат ради, ако кандидат није у радном 
односу, потврду издаје установа у којој је кандидат сте-
као потребно радно искуство у области образовања и 
васпитања), уколико постоји и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника), уколико постоји и резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора школе дуж-
но је да достави), оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оригинал или оверену копију извода из матич-
не књиге рођених, оригинал уверење-потврду из казне-
не евиденције МУП-а (не старије од 6 месеци) као доказ 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 

родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, оригинал или оверену копију уве-
рења из суда (не старије од 6 месеци) као доказ да није 
против њега покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога за неведена кривична дела из чл. 
139 ст. 1 т.3 Закона о основама система образовања 
и васпитања, оригинал или оверена копија уверења 
надлежног привредног суда (не старије од 6 месеци) 
као доказ да није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, доказ да зна српски 
језик уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
кандидат је дужан да достави пре закључења уговора 
о раду на одређено време (лекарско уверење надлежне 
здравствене установе, не старије од 6 месеци). Прија-
ва кандидата мора бити потписана и у њој морају бити 
наведени име и презиме кандидата, адреса, имејл-ад-
реса уколико је кандидат има и број телефона. Прија-
ва са потребном документацијом - доказима о испуња-
вању услова за избор, доставља се лично или поштом 
на наведену адресу, у затвореној коверти, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора школе“, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЦАНА МАРЈАНОВИЋ“

11233 Раља, Бате Мирковића 23
тел. 011/8257-350

Директор
на мадатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018): 
има одговарајуће образовање, стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице које је стекло образовање 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) као лице које је стекло образовање на студија-
ма другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискиминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан канди-
дат са одговарајућим образовањем из члана 140 став 

1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, број 88/2017 и 27/2018), 
дужност директора основне школе може да обавља и 
лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 
3 за наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника и најмање десет 
година рада у установи, на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
положен испит за директора установе. Кандидат који 
се пријављује на радно место директора попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
уз одштампан пријавни формулар треба да приложи: 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе; оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, у складу са одредбом члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
доказ о поседовању лиценце за рад (оригинал или ове-
рену фотокопију); доказ о знању српског језика (дос-
тављају само кандидати који одговарајуће образовање 
нису стекли на српском језику, у том случају кандидат 
доставља писмени доказ да је положио српски језик по 
програму високошколских установа - оригинал или ове-
рену фотокопију); потврда о радном стажу (оригинал); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017 и 27/2018) - (уверење/потврда МУП-а, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверену фотоко-
пију); доказ да против кандидата није подигнута оптуж-
ница за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС“, бр. 88/17 и 27/2018) - потврда/уверење из 
надлежног суда (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од 6 месеци); доказ да је држављанин Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
доказ да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима доставља кандидат 
пре закључивања уговора о међусобним правима и оба-
везама, односно пре доношења решења о премештају 
на радно место директора (оригинал или оверена фото-
копија); доказ о обуци и положеном испиту за директо-
ра установе (оригинал или оверена фотокопију); прија-
ва која не садржи доказ о положеној обуци и испиту за 
директора школе неће се сматрати непотпуном, а иза-
брани кандидат ће бити у обавези да положи испит за 
директора у законском року; кандидат који је претходно 
обављао дужност директора школе дужан је да достави 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Одредбом члана 
33 став 3 Статута утврђено је да је рок за пријављивање 
на конкурс 15 дана од његовог објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријава на конкурс обавезно садржи податке о 
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, однос-
но боравишта, контакт телефон, адреса електронске 
поште ако је кандидат поседује). Пријава са потребном 
документацијом подноси се у затвореној коверти, са 
назнаком: „Конкурс за директора школе”. Документа-
ција се може доставити лично или поштом на адресу: 
Основна школа „Цана Марјановић“, Бате Мирковића 
23, 11233 Раља. Школа нема обавезу да пријављеном 
кандидату враћа документацију. Ближа обавештења се 
могу добити у секретаријату школе, на број телефона: 
011/8257-350. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Геометрија

на одређено време од 36 месеци
УСЛОВИ: студент докторских студија, који је студије 
првог и другог степена завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стучне спре-
ме, академски назив магистар наука. Ближи услови за 
избор су утврђени чл. 84 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 
73/2018) и чланом 91 Статута Математичког факулте-
та. Приликом конкурисања потребно је поднети молбу, 
биографију, оверену копију дипломе и уколико канди-

Наука и образовање
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дат поседује и списак научних радова и сепарате истих. 

Редовни професор за ужу научну 
област Рачунарство и информатика
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука 
из области за коју се бира. Ближи услови за избор су 
утврђени чл. 73 и 74 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2017 - др. закон и 73/2018) 
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Прили-
ком конкурисања потребно је поднети: молбу, биогра-
фију, оверену копију дипломе, списак научних радова 
и сепарате истих. 

ОСТАЛО: Молбе са потребним документима могу се 
доставити Факултету на горенаведену адресу или лич-
но предати у Секретаријату Факултета, Студентски трг 
12-16, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ОШ ,,БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11275 Бољевци, Браће Кокар 5

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

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одговарајућег 
занимања. Поред општих услова за заснивање радног 
односа прописаних Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и следеће посебне услове прописане чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2018, 27/2018 - 
др.закон), и то: поседовање одговарајућег високог 
образовања: високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 1. 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; 2. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области педагошких наука (кандидат мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
поседовање образовања из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат 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 насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике Србије; 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику); образовање у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (,,Службени гласник РС 
- Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) за наведено 
радно место. Уз пријавни формулар за конкурс, који се 
преузима са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати треба да доста-
ве следећа документа, којима доказују да испуњавају 
услове конкурса: диплому о стеченом стручном обра-
зовању или уверење о дипломирању (оверена фото-
копија), краћу биографију, уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена копија), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија), потврду 

високошколске установе да кандидат има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова 
или доказ о положеним испитима из педагогије и психо-
логије у току студија или доказ о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од 
одговарајуће високошколске установе о знању језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколи-
ко одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику); доказ о испуњености услова који се тичу нео-
суђиваности. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са ученицима се подноси пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се достављају на 
адресу школе, у року од 8 дана од дана објављивања. 
Достављена документа се неће враћати. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА „ГРАБОВАЦ“
11508 Грабовац, Грабовац 179

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

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: за ово радно место може бити изабрано лице 
које испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник Републике Србије“, број 88/2017, 27/2018 
- други закони, 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републике Србије 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018), тј. поседује 
одговарајуће виско образовање у смислу чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије или основне студије у трајању од нај-
мање 4 године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, из одговарајуће нау-
чне, односно стручне области) и Правилника о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник Републике Србије 
- Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018), тачније кан-
дидат мора имати једно од следећих звања: 1) профе-
сор разредне наставе, 2) професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу, 3) професор педаго-
гије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, 4) професор разедне наставе 
и енглеског језика за основну школу, 5) мастер учитељ, 
6) дипломирани учитељ - мастер; да поседује психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом , без обзира на кривичну санкцију и да за кан-
дидата није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе: уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија), оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, доказ о 
неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци), доказ о знању српског језика и језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим канди-
дата који су одговарајуће образовање стекли на тим 
језицима), кратку биографију и одштампан пријавни 
формулар за пријем у радни однос, доступан на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке 

и технолошког развоја. Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима кандидат је дужан да прибави пре закљу-
чења уговора о раду. Сва остала документа саставни 
су део пријаве на конкурс. Рок за подношење пријава 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће се разматрати. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Пријаве достављати лично или путем 
поште, на адресу: Основна школа „Грабовац“ из Грабов-
ца бр. 179, 11508 Грабовац, са назнаком: „За конкурс“. 
Све информације о конкурсу могу се добити од секрета-
ра школе, на број телефона: 011/8760-047 и мејл шко-
ле: osgrabovac@gmail.com, сваким радним даном од 8 
до 12 часова.

ГИМНАЗИЈА „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
СА ДОМОМ ЗА УЧЕНИКЕ

11000 Београд, Вишеслава 17

Професор хемије
са 88% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске 
студије или основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зоване до 10.09.2005. године), хемијски факултет, са 
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). 
Биографију слати искључиво на мејл-адресу: 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.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ“
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Професор хемије
са 12% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер академске 
студије или основне студије у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зоване до 10.09.2005. године), хемијски факултет, са 
знањем енглеског језика (ниво Б2, пожељан ниво Ц1). 
Биографију слати искључиво на мејл-адресу: 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.

ПРАВНО-ПОСЛОВНА ШКОЛА 
БЕОГРАД

11000 Београд, Светогорска 48
тел. 011/324-2062

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закони 
и 10/2019), као и Правилником о ближим условима за 
избор директора установе образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 108/2015). За директора школе може 
бити изабрано лице које: 1. има одговарајуће високо 
образовање стечено на: (1) студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука уз завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговоарајући 
предмет, односно групу предмета, (2) основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. испуњава услове за наставника 
средње стручне школе у подручју рада Економија, пра-

Наука и образовање
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во и администрација, за педагога и психолога школе; 3. 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања или давања мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. није правоснажно осуђен за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; 6. има држављан-
ство Републике Србије; 7. зна српски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; 8. има дозволу за 
рад (лиценцу) за наставника или стручног сарадника; 
9. има обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност, због чега се пријава таквог 
кандидата без овог доказа неће сматрати непотпуном); 
10. најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. 11. комисија за избор директора цениће и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника) као доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат за директо-
ра школе подноси: 1) биографију са кратким прегле-
дом кретања у служби, 2) оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању, 3) извод из 
матичне књиге рођених (на трајном обрасцу оригинал 
или оверену фотокпију), 4) уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокпију не 
старије од 6 месеци), 5) доказ да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања мита или давања мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(извод из казнене евиденције МУП-а, не старији од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), 6) уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога за кри-
вична дела из члана 7. Правилника о ближим условима 
за избор директора установе образовања и васпитања 
(не старије од 6 месеци, оригинал или оверена фото-
копија), 7) доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(уверење привредног суда, не старије од 6 месеци, ори-
гинал или оверена фотокопија), 8) доказ о знању срп-
ског језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
у школи (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику), 9) оверену фотокопију документа о 
положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу за рад наставника, односно стручног сарадника, 10) 
оверену фотокопију дозволе за рад, односно лиценцу за 
директора установе (уколико је кандидат поседује), 11) 
оригинал лекарског уверења да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(не старије од 6 месеци), 12) потврду о радном искуству, 
односно да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања (оригинал или оверена 
фотокопија), 13) оверену фотокопију извештаја про-
светног саветника уколико поседује такав извештај, 14) 
уколико је кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора установе, доставља резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 
15) предлог програма руковођења школом. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се препоруче-
ном пошиљком или лично на наведену адресу школе, 
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 

разматрање. Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања. Достављена докумен-
тација не враћа се кандидату. О резултатима конкурса 
кандидат ће бити обавештен након пријема решења о 
именовању директора школе од стране министра про-
свете, науке и технолошког развоја. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
број телефона: 011/3242-513, 324-2062 радним даном 
од 9.00 до 14.00 часова. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ

ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Високог Стевана 2

тел. 011/2183-036

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Тифлологија
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из уже 
научне области, да кандидат испуњава остале услове 
предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању („Сл. 
гласник Републике Србије“, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. 
закон), као и Статутом Факултета за избор у звање ван-
редног професора.

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Биолошких наука, ужу научну 
област Физиологија животиња и 

човека
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки факул-
тет; докторат из уже научне области, да испуњава оста-
ле услове предвиђене чл. 74 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник Републике Србије” бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закон), као и Статутом Факултета за избор у 
звање ванредног професора.

Сарадник у звање асистента за ужу 
научну област Социологија

на одређено време од три године
УСЛОВИ: филозофски факултет - студијски програм 
Социологија, студент докторских академских студија 
на студијском програму Социологија, који је претходне 
нивое студија завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8, као и да испуњава остале услове предвиђе-
не чл. 84 Закона о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017) и услове предвиђене Статутом Факул-
тета за избор сарадника у звање асистента.

Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик и 

књижевност
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: филолошки факултет, група за енглески језик, 
искуство у раду на факултету минимум 5 година, да 
испуњава услове предвиђене чл. 74 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-др. 
закон), као и Статутом Факултета.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: прија-
ва на конкурс, биографија, библиографија, овере-
не копије диплома, извод из матичне књиге рођених, 
држављанство и потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом. Пријаве на конкурс са свим 
прилозима подносе се на наведену адресу Факултета, у 

року од 15 дана. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ”
11040 Београд, Црнотравска 27

Наставник - виши предавач за 
ужу научну област Клиничка 

психологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, радно искуство, 
најмање пет година у педагошком раду из одговарајуће 
научне области. Документа која је потребно достави-
ти: биографија са библиографијом, оверена фотоко-
пија дипломе VII, VII/2 степена и оверена фотокопија 
дипломе VIII степена, доказ о радном искуству. Наведе-
на документа доставити путем поште, на адресу: Висока 
медицинска школа струковних студија „Милутин Милан-
ковић“, 11040 Београд, Црнотравска 27, Правна служба 
- за конкурс. Напомена: Услови за избор у звање настав-
ника предвиђени су Законом о високом образовању и 
општим актима Високе медицинске школе струковних 
студија „Милутин Миланковић“, Београд. Пријаве на 
оглас достављају се у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ВИСОКА ШКОЛА ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ 
И РАЧУНАРСТВА СТРУКОВНИХ 

СТУДИЈА
Београд, Војводе Степе 283

Расписује конкурс за избор у

Сарадничко звање асистент за 
област Филолошке науке, ужа 
стручна област Енглески језик

на одређено време од три године, са 
50% радног времена

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

УСЛОВИ: подаци о минималним (општим) условима 
за избор у сарадничко звање (запослење на радном 
месту) асистента и подаци о потребној стручној оспо-
собљености, знањима и вештинама, односно компе-
тенцијама које ће се оцењивати у изборном поступку: 
а) Минимални (општи) услови за избор у звање асис-
тента: кандидат не сме бити правноснажном пресудом 
осуђиван за кривична дела из члана 72 став 4 Закона 
о високом образовању; кандидат мора имати стечен 
стручни назив мастер, односно завршене студије дру-
гог степена, у области и ужој стручној области за коју 
се бира (Филолошке науке, Енглески језик), на акреди-
тованој високошколској установи и акредитованом сту-
дијском програму у Републици Србији или еквивален-
тан научни, односно стручни назив из научне, односно 
стручне области за коју се бира у звање, стечен у 
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иностранству и признат у складу са Законом о високом 
образовању; кандидат је сваки од претходних нивоа 
студија завршио са просечном оценом најмање 8; кан-
дидат мора имати статус студента на студијама трећег 
степена - докторским студијама из научне области и 
уже стручне области за коју се бира у звање; кандидат 
мора поседовати склоности и способност за настав-
ни рад; ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, кандидат мора имати позитивну оцену 
укупног досадашњег наставног, односно педагошког 
рада; ако постоје елементи за оцењивање, (ако је 
кандидат лице које је већ било запослено у ВИШЕР), 
позитивна оцена доприноса развоју наставе и других 
делатности ВИШЕР; ако постоје елементи за оцењи-
вање, позитивна оцена доприноса у обезбеђивању 
стручног подмлатка. б) Подаци о потребној стручној 
оспособљености, знањима и вештинама, односно 
потребним компетенцијама: Поред напред наброја-
них минималних услова, кандидат за избор у сарад-
ничко звање асистент за област област Филолошке 
науке, ужа стручна област Енглески језик обавезно 
мора поседовати и следећа стручна знања, односно 
следеће компетенције: поседовање знања енглеског 
језика и то за разумевање, говор и писање, на нивоу 
Ц1/Ц2 (C1/C2) CEFR (Common European Framework of 
Reference for Languages); поседовање знања и вешти-
на потребних за рад на рачунару (нарочито MS Office 
пакет и базе података); поседовање релевантног иску-
ства у раду у настави са студентима у високом образо-
вању. Предност имају кандидати који: имају искуство 
у реализацији међународних пројеката, нарочито реа-
лизацији програма међународне размене ученика/сту-
дената, имају искуство у преводилачким пословима, 
поседују знање другог страног језика, поред енглеског 
језика. Процена испуњености минималних (општих) и 
посебних услова (поседовања потребне стручне оспо-
собљености, знања и вештина, односно компетенција) 
за избор у сарадничкo звањe из овог конкурса, вршиће 
се на основу доказа које кандидати прилажу уз пријаву 
на конкурс, као и на основу евентуалног интервјуа. 
Послови свих радних места у погледу којих се расписује 
овај конкурс обављаће се у седишту ВИШЕР у Београ-
ду. Пријаве на конкурс (у погледу било ког сараднич-
ког звања) се могу поднети најкасније у року од седам 
дана, рачунајући од дана објављивања овог конкурса 
у публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве на конкурс се могу предати лич-
но, искључиво радним данима (понедељак- петак) од 
10 до 16 часова, или послати путем поште, на адресу: 
Висока школа електротехнике и рачунарства струков-
них студија, Војводе Степе 283, Београд - Вождовац. 
Пријаве послате поштом морају стићи у ВИШЕР до 
истека наведеног рока за конкурисање, иначе ће се 
сматрати неблаговременим и биће одбачене. Такође, 
неразумљиве или непотпуне пријаве на овај конкурс, 
као и пријаве на овај конкурс уз које нису приложени 
сви потребни докази, биће одбачене. Лично име и кон-
такт подаци лица задуженог за давање обавештења 
о конкурсу: Горан Пантић, телефон: 011/3950-034, 
канцеларија 002, Војводе Степе 283, Вождовац, Бео-
град, радним данима (понедељак - петак), од 11 до 16 
часова. Пријава на конкурс мора обавезно да садржи 
податке о сарадничком звању (односно радном месту) 
на које кандидат конкурише и податке о кандидату 
(име и презиме, адреса пребивалишта односно бора-
вишта, контакт телефон кандидата, адреса електрон-
ске поште ако је кандидат поседује), а уз пријаву се 
обавезно достављају и следећи докази: уверење 
надлежног органа (МУП) о неосуђиваности за напред 
наведена кривична дела (из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању), не старије од месец дана. Уко-
лико кандидату уверење о неосуђиваности не буде 
издато до затварања овог конкурса, кандидати прили-
ком пријаве на конкус достављају потврду да су под-
нели захтев за издавање тог уверења, док уверење о 
неосуђиваности морају доставити најкасније до дана 
заснивања радног односа; оверене фотокопије висо-
кошколских исправа о стеченом степену потребног, 
односно одговарајућег високог образовања, који је 
прописан као услов за избор у сарадничко звање за 
које се конкурише (за звање асистента се подносе 
фотокопије диплома и са студија првог и са студија 
другог степена); уверење високошколске установе о 
томе да кандидат има статус студента који је прописан 
као услов за избор у сарадничко звање за које се кон-
курише (за звање асистента статус студента на док-
торским студијама); извод из матичне књиге рођених 
(или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
(или оверену фотокопију); радна биографија (CV) и 

одговарајуће доказе који потврђују наводе из биогра-
фије; ако је кандидат лице које је раније обављало 
наставни рад, одговарајући доказ да кандидат посе-
дује позитивну оцену укупног досадашњег наставног, 
односно педагошког рада (потврда образовне устано-
ве на којој је кандидат обављао досадашњи наставни, 
односно педагошки рад, резултати студентских анкета 
и слично); одговарајуће доказе о поседовању посеб-
них стручних знања, односно компетенција, које су 
прописане као услов за избор у сарадничко звање за 
које се конкурише, ако такви докази постоје (серти-
фикати и слично). Подаци о месту и дану када се оче-
кује да ће започети провера оспособљености, знања 
и вештина, односно компетенција кандидата у избор-
ном поступку, ако се таква провера буде спроводила: 
ако се таква провера буде спроводила, провера оспо-
собљености, поседовања тражених знања и вешти-
на, односно компетенција кандидата ће се спровести 
путем интервјуа, за који се може очекивати да буде 
одржан 14. марта 2019. године или касније, у просто-
ријама ВИШЕР. Кандидат који поднесе благовремену, 
уредну и потпуну пријаву на овај конкурс и за кога се, 
на основу доказа приложених уз пријаву на овај кон-
курс, утврди да испуњава услове за избор у звање у 
погледу кога конкурише, накнадно ће бити обавештен 
о тачном времену одржавања интервјуа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 67
тел. 011/3027-670

Сарадник ван радног 
односа - демонстратор за 
помагање наставницима у 

извођењу наставе и вежби за 
Међународноприватноправну 
ужу научну област, предмет 

Међународно приватно право
на Kатедри за грађанско право, на 

одређено време за пролећни семестар 
школске 2018/2019. године.

УСЛОВИ: студент мастер академских, односно доктор-
ских студија у области правних наука, односно других 
одговарајућих наука који је претходне нивое студија 
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад; обавезну пријаву 
на конкурс (својеручно потписану у три примерка) са 
прилозима (биографија, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, докази о испуњавању додатних услова или 
способности, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству - у једном примерку) кандидати 
подносе у писарници Правног факултета Универзитета 
у Београду, Булевар краља Александра 67 или путем 
поште. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања огласа.

Доцент за Грађанскоправну 
ужу научну област, предмет 

Облигационо право
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из научне области за коју се бира. Оста-
ли услови утврђени су чланом 74 став 6 чланом и 75 
став 4 Закона о високом образовању („Службени глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 112 и 115 
Статута Правног факултета Универзитета у Београду. 
Обавезну пријаву на конкурс (својеручно потписану у 
три примерка) са прилозима (биографија, списак науч-
них радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству - у једном примерку), кандидати подно-
се у писарници Правног факултета Универзитета у Бео-
граду, Булевар краља Александра 67 или путем поште, 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ
 У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Инжењерство материјала
на период од пет година

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - дру-
ги закон, 73/2018), Минималним условима за избор у 
звања наставника на универзитету које је донео Нацио-
нални савет за високо образовање и општим актима 
Универзитета уметности у Београду и Факултета при-
мењених уметности у Београду. Учесници конкурса 
подносе: пријаву на конкурс у три примерка; радну 
биографију на прописаном обрасцу 2 у три примерка; 
електронску форму обрасца 2 на једном CD-у; потписа-
ни списак радова датих у електронској форми; докумен-
тација у вези радова (каталози и друга документа који 
су пратећа документација стручне и уметничке биогра-
фије кандидата); потписани списак приложене доку-
ментације (каталози и друга документа који су пратећа 
документација стручне и уметничке биографије канди-
дата), у пет примерака; оверену фотокопију или оверен 
препис дипломе у једном примерку; уверење надлеж-
ног органа да правоснажном пресудом није осуђен за 
кривично дело против полне слободе, фалсификовања 
јавне исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високошколској 
установи (члан 72 став 4 Закона о високом образо-
вању). Кандидат пријављен на конкурс који има иску-
ство у педагошком раду са студентима доставља доказ 
о педагошком раду и оцену педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног изборног периода (ако 
га је било). Кандидат пријављен на конкурс који нема 
искуство у педагошком раду са студентима у обавези 
је да одржи пристпно предавање из уже области за 
коју је конкурс расписан. Образац пријаве и Образац 2 
налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). Мини-
мални услови за избор у звање наставника и сарадника 
у пољу уметности, у пољу друштвено-хуманистичких 
и у пољу техничко-технолошких наука на Факулте-
ту примењених уметности у Београду (бр. 03-28/2 од 
15.03.2016., бр. 03-28/2-2 од 27.09.2016., бр. 03-28/2-3 
од 29.12.2016., бр. 03-28/7-1 од 16.11.2017. и 03-28/3-1 
од 01.03.2018) и Правилник о приступном предавању 
(бр. 03-28/6 од 16.11.2016. и бр. 03-28/3-1 од 01.03.2018. 
године) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Документација се подноси Правној служби 
Факултета примењених уметности у Београду, Краља 
Петра 4, канцеларија 17, у термину од 10 до 13 часова. 
За додатне информације тел. 060/520-7721. Приложе-
ну документацију кандидати су у обавези да преузму у 
року од пет радних дана од дана пријема обавештења о 
окончању конкурса. Након тог рока факултет нема оба-
везу чувања документације.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање доцента за 
ужу научну област Архитектонско 

пројектовање
на Департману за архитектуру, на 

одређено време од пет година
УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутен-
тично тумачење), чланом 74 Законa о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон 
и 73/18), Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
УБ”, бр. 201/18), Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду („Гласник УБ”, бр. 192/16, 195/16, 197/17, 199/17 
и 203/18), Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универ-
зитета у Београду („Гласник УБ”, бр. 200/17), Статутом 
Универзитета у Београду - Архитектонског факултета 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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(“Сл. билтен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду - Архитектонском факултету 
(“Сл. билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата са 
прилозима: биографија, библиографија (списак радо-
ва), оверене копије диплома, оверена копија уверења 
о држављанству, подносе се на адресу: Универзитет 
у Београду - Архитектонски факултет, Булевар краља 
Александра 73/II, канц. 204, са назнаком “За конкурс”. 
Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА 

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/ 3092-999

Ванредни професор за ужу научну 
област Политички системи

на одређено време од 5 година 
УСЛОВИ: Кандидати треба да имају VIII степен стручне 
спреме, односно докторат наука из уже научне области 
за коју се бирају, као и да испуњавају услове пред-
виђене Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, 88/17 и 27/18 -др. Закон и 73/18), Статутом Уни-
верзитета у Београду и Факултета политичких наука за 
избор у звање ванредног професора и Правилником о 
минималним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду (“Гласник Унивезитета у Бео-
граду” бр. 192 од 01. 07. 2016.године, 195 од 22.09.2016. 
год, бр 197 од 20.03.2017. године, бр. 199. од 16.10.2017. 
и бр. 203. од 21.05.2018. године). Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова (биографија, оверен 
препис диплома и додатака диплома/уверења о поло-
женим испитима свих нивоа студија, очитана/копија 
личне карте кандидата, списак научних и стручних 
радова, објављене радове и друге доказе у складу са 
напред наведеним актима), доставити на адресу Факул-
тета политичких наука, Београд, Јове Илића 165, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и својеручно потписану 
изјаву о изворности која је у електронском облику дос-
тупна на линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕФАН ДЕЧАНСКИ” 

11250 Београд, Железник
Милана Мијалковића 11

тел. 011/2571-757

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС бр. 88/2017, 
27/2018 - у даљем тексту Закон): да има одговарајуће 
образовање за наставника или стручног сарадника за 
рад у основној школи, и то: 1. на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије, и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука. Лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 2. на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005.године; да има дозволу за рад - 
лиценцу за рад наставника или стручног сарадника; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-

тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик; да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; да има обуку 
и положен испит за директора установе. Уз пријаву кан-
дидат је дужан да поднесе оригинал или оверену копију 
докумената, не старију од 6 месеци: 1) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању за 
наставника школе, за педагога и психолога; 2) оверену 
фотокопију исправе о положеном испиту за директора 
школе; 3) оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, односно лиценци; 4) доказ да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5) доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (не старији од 6 месе-
ци); 6) уверење да није под истрагом (не старије од 6 
месеци од дана издавања); 7) уверење да није осуђиван 
(не старије од 6 месеци од дана издавања); 8) уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена копија, не старија од 6 месеци од дана издавања); 
9) извод из матичне књиге рођених; 10) уколико је кан-
дидат претходно обављао дужност директора устано-
ве, дужан је да достави резултате стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања; 11) 
потврда да није изречена забрана обављања делатности 
за привредни преступ; 12) биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби са предлогом програма рада 
директора школе. Школски одбор образује комисију за 
избор директора школе у складу са чланом 145 Статута 
ОШ „Стефан Дечански” у Београду - Железнику. Образ-
ложење: чланом 119 став 1 тачка 6) и 7) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018 - у даљем тексту Закон) прописано је 
да орган управљања расписује конкурс за избор директо-
ра установе и даје мишљење и предлаже министру избор 
директора установе. онкурс за избор директора распи-
сује се најраније шест месеци, а најкасније четири месе-
ца пре истека мандата директора, у складу са чланом 123 
став 6 овог Закона. Директор ОШ „Стефан Дечански” у 
Београду - Железнику бира се на период од четири годи-
не. Рок за достављање својеручно потписане пријаве је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Пријав-
ни формулар попунити на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
РС: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, isti одштампати и 
заједно са осталом потребном документацијом доставити 
на адресу: ОШ „Стефан Дечански” у Београду - Желез-
нику, Милана Мијалковића 11, са назнаком „Конкурс за 
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе или на контакт теле-
фон: 011/2571-757. 

БОР

ОМШ „КОНСТАНТИН БАБИЋ“
Кладово, 22. септембар 13

тел. 061/153-40-77, 064/615-96-28
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Наставник гитаре
индивидуална настава, на одређено 

време 12 месеци (могућност 
запослења на неодређено време)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар гитариста 
- 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музичар гита-
риста; дипл. музичар - усмерење гитариста; академски 
музичар гитариста; мастер музички уметник; проф. ста-
тус гитариста); без обзира на радно искуство, може и 
приправник.

Наставник клавира
индивидуална настава, на одређено 

време 12 месеци (могућност 
запослења на неодређено време)

5 извршилаца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, музичар пијаниста 
- 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музичар пија-
ниста; дипл. музичар - усмерење пијаниста; академски 

музичар пијаниста; мастер музички уметник; проф. ста-
тус клавириста); без обзира на радно искуство, може и 
приправник.

ОСТАЛО: обезбеђени путни трошкови - до 100 км. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем поште, мејлом, или да се јаве на дате теле-
фоне. Особе за контакт: Вања Златковић, Ирена Калинић.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАРИЈА МУНЋАН“

19250 Мајданпек, Николе Тесле 5
тел. 030/581-284

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које: 
има одговарајуће високо образовање из члана 140 ст. 1 
и 2 Закона за васпитача или стручног сарадника, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; има држављанство Републике Србије; има доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка - лиценца за рад; зна српски језик и језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад; има положен испит 
за директора установе. Дужност директора установе 
може да обавља и лице које има: одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 3 Закона за васпитача, 
дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: тачан назив рад-
ног места за које се кандидат пријављује уз навођење 
података о томе када и где је објављен јавни конкурс на 
који се кандидат пријављује, име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, број теле-
фона, имејл-адресу, податке о образовању, податке о 
врсти и дужини радног искуства, податке о стручном 
звању, искуствима, вештинама, као и податке о посеб-
ним областима знања и вештина уколико их поседује. 
Уз пријаву се прилажу и докази о испуњености услова, у 
оригиналу или овереној фотокопији, и то: биографија са 
кратким прегледом кретања у делатности и предлогом 
програма рада директора установе (предлог програма 
рада треба да буде јасан, кратак, написан фонтом слова 
величине 12 и не дужи од две стране); оверена копија 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању (наве-
дено је уједно и доказ да кандидат зна српски језик, 
односно језик на коме се остварује васпитно-образовни 
рад, уколико је достављена диплома (оверена копија) 
од стране образовне установе у којој се наставни про-
грам изводи на српском језику); уверење о лиценци за 
рад; уверење о положеном испиту за директора устано-
ве; доказ о раду у установи на пословима образовања 
и васпитања односно васпитања и образовања; доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) уколико се на кон-
курс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата на конкурсу који је претходно обављао дуж-
ност директора установе; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и ученици-
ма (овај доказ подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду); доказ да кандидат није осуђи-
ван у складу са одредбом члана 139 став 1, тачка 3 
Закона; извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци у односу на дан објављивања конкурса). Напомена: 

Наука и образовање
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пријаву са документацијом може поднети и кандидат 
који нема положени испит за директора установе, с тим 
да уколико буде изабран за директора установе дужан 
је да испит положи у року од две године од дана сту-
пања на дужност. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, комисија 
неће узимати у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у 
конкурсу. Благовременом пријавом сматраће се и прија-
ва која је предата препорученом поштом и тада се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта примила пошиљ-
ку. Рок за подношење пријава је 15 дана и почиње да 
тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Пријава на конкурс са доказима 
о испуњавању услова подноси се у затвореној ковер-
ти на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
директора“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити у Предшколској установи и путем теле-
фона: 030/581-284.

ЈАГОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ“

35250 Параћин, Војводе Бојовића 13
тел. 035/561-753

Наставник српског језика
на одређено време, са непуним 

радним временом 95%

Наставник српског језика
на одређено време, са непуним 

радним временом 68%
УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат мора да 
испуњава и посебне услове, и то: одговарајућа стручна 
спрема према Закону о основама система образовања 
и васпитања и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није против њега није покре-
нут кривични поступак, односно да није под истрагом; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом подношења 
пријаве на конкурс поднесу и доказе о испуњености 
услова из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, и то: услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и провера-
вају се у току рада; докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Копије морају 
бити оверене, а уверења не старија од 6 месеци. Рок 
за пријављивање је 8 дана. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве слати на 
адресу школе:

ОСНОВНА ШКОЛА
„МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

35250 Параћин, Глождачки венац 23а
тел. 035/563-930

Наставник француског језика
са 77,78% радног времена, на 

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

са неплаћеног одсуства
УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 139 ст. 1 тач. 1) и 

чл.140 ст.1 тач. 1) и 2) Закона о основама система обра-
зовања и васпитања: одговарајуће високо образовање 
стечено: на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) или на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године и да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 3 ст. 1 тачка 3 
подтачка 5) Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018) - да 
је професор, односно дипломирани филолог за фран-
цуски језик и књижевност; мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил француски језик); 
мастер професор језика и књижевности (студијски про-
грам или главни предмет/профил француски језик); 
мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм Језик, књижевност и култура); мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад; да поседује образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са ЕСПБ, сходно чл. 142 Закона. Кандидат је 
дужан да достави следећу документацију: 1. попуњен и 
одштампан пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - део ново); 2. кратку биографију; 3. 
оверену фотокопју дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење о стеченом високом образовању; 4. уве-
рење о држављанству (оригинал или оверенуфотоко-
пију); 5. извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); 6. уверење о неосуђиваности које 
издаје надлежна служба МУП-а; 7. лекарско уверење 
(прилаже кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду); 8. доказ о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није стече-
но на српском језику; 9. уверење из високошколске 
установе о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и медтодичких дисциплина или уверење 
о положеном стручном испиту за лиценцу или оверену 
фотокопију индекса о положеним испитима из наведе-
них дисциплина. Фотокопије морају бити оверене и не 
старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре заснивања 
радног односа дужан је да достави лекарско уверење да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају установи у 
складу са чланом 154 став 2 Закона. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Конкурс спроводи конкур-
сна комисија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року у 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања, применом стандардизованих поступа-
ка. Писане пријаве могу се доставити путем поште или 
донети лично, на адресу школе: ОШ „Момчило Поповић 
Озрен“ Параћин, Глождачки венац 23а, 35250 Параћин, 
са назнаком: „За конкурс“ - са назнаком радног места.

ШКОЛА ЗА МУЗИЧКЕ ТАЛЕНТЕ 
35230 Ћуприја, Милице Ценић бб

тел. 035/8472-344

Наставник виолине
на одређено време ради замене 
одсутног запосленог, мировање 

радног односа због именовања на 
функцију директора, преко 60 дана - 

до повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, као и посебне усло-
ве предвиђене Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним и уметничким школама у под-
ручју рада Култура, уметност и јавно информисање 
(„Сл. гласник РС“, бр. 16/2015, 11/2016 и 2/2017). У 
радни однос може бити примљено лице под условима 
прописаним законом и ако: има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, да је држављанин Републике Србије, 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар преузет 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, доставити: оверену фотокопију дипломе, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), извод из матичне књиге рођених (на новом 
обрасцу), доказ о неосуђиваности. Лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат после доношења одлуке, 
а пре закључења уговора о раду. Докази о испуњености 
услова достављају се у оригиналу или овереној фотоко-
пији. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон: 035/8472-
344, код секретара школе.

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
35250 Параћин, Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/570-877

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поред општих услова за 
заснивање радног односа испуњава и посебне услове 
прописане одредбама чл. 139, 140, 143 и чл. 144 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017, 27/18, 10/19) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпита-
ча у стручним школама. Уз пријаву на конкурс канди-
дати треба да приложе: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из мати-
чне књиге рођених, доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи - српски језик 
(уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику), уверење о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима доставља се пре закључења уговора о раду, 
доказ о неосуђиваности - уверење полицијске управе 
са изводом из казнене евиденције, кратку биографију, 
попуњен и одштампан пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ОСТАЛО: Избор се врши у складу са Законом основа-
ма система образовања и васпитања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. У складу са 
чланом 155 кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на разговор 
и послати на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаве на конкурс доставити 
лично или поштом на горенаведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови“.

КИКИНДА

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
23315 Банатска Топола, Вука Караџића 20

тел. 0230/67-203

Наставник енглеског језика
са 26 сати недељно, односно 64,44% 
норме радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује високо образо-
вање и звање сагласно чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: професор енглеског 
језика: професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, дипломирани професор 
енглеског језика и књижевности, мастер филолог (сту-
дијски програм или главни предмет/профил Енглески 
језик), мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет/профил Енглески 
језик), дипломирани филолог/англиста - мастер, мас-
тер професор језика и књижевности (студијски про-
грам Језик, књижевност и култура), мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет); да има држављанство Републике 
Србије; да поседује психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; знање српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на званич-
ној интернет страници Министарства) на конкурс кан-
дидати треба да доставе: уверење о држављанству или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми, доказ о поседовању обра-
зовања из члана142 ст.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања, доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против чевечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, доставити доказ о позна-
вању српског језика. Пријаве слати у затвореном омо-
ту, са назнаком „За конкурс“, на адресу: Основна школа 
„Братство-јединство“, Вука Караџића 20, 23315 Банат-
ска Топола. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити на број телефона школе: 0230/67-203.

Психолог школе
са 20 сати недељно, односно 50% 

норме радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; професор пси-
хологије, дипломирани психолог - општи смер или смер 
школске психологије, дипломирани школски психолог 
- педагог, дипломирани школско-клинички психолог, 
дипломирани психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог - мастер. Лица која су стекла академско звање 
мастер, односно дипломирани мастер, треба да поседу-
ју најмање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова прак-
се у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Лице које је у току студија положило испит из 
психологије и педагогије или положило стручни испит, 
сматра се да има образовање из чл. 142 ст.1 наведеног 
закона. Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају држављанство Републике Србије; да поседују 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца 
као и за кривично дело насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њих није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; знање српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар (преузети на званич-
ној интернет страници Министарства) на конкурс кан-
дидати треба да доставе: уверење о држављанству или 
оверену фотокопију уверења о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; оверену фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми: доказ о поседовању обра-
зовања из члана 142 ст.1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; доказ да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривично дело насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против чевечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Лекарско уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима изабрани кандидат ће доставити пре закључења 
уговора о раду. Уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику, доставити доказ о позна-
вању српског језика. Пријаве слати у затвореном омо-
ту, са назнаком „За конкурс“, на адресу: Основна школа 
„Братство-јединство“, Вука Караџића 20, 23315 Банат-
ска Топола. Ближе информације о конкурсу се могу 
добити на број телефона школе: 0230/67-203.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
„СЛОБОДАН МАЛБАШКИ“

23300 Кикинда, Светосавска 19
тел. 0230/442-474

Наставник уметничких и стручних 
предмета (солфеђа и теорије 

музике)
70% солфеђо, 20% теорија и 10% 

хор, на одређено време до повратка 
директора са функције

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 
за заснивање радног односа: да има одговарајући сте-

пен стручне спреме, одређеног занимања, према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника у 
основној музичкој школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 18/2013 и 2/2017) и то: дипломирани 
музички педагог; дипломирани музичар - усмерење 
музички педагог; професор солфеђа и музичке култу-
ре; дипломирани музичар - педагог; мастер теоретичар 
уметности, професионални статус - музички педагог; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да је држављанин Републике Србије; да зна 
српски језик (доказ су у обавези да доставе само канди-
дати који образовање нису стекли на српском језику) 
доказује се потврдом одговарајуће високошколске уста-
нове да је кандидат положио испит из српског језика.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
приложи: пријавни формулар који попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, штампа га и исти прилаже са доку-
ментацијом; радну биографију; диплому или уверење о 
стеченој стручној спреми - оригинал или оверену фото-
копију; уверење о држављанству - оригинал; извод из 
матичне књиге рођених- оригинал; уверење о неосуђи-
ваности издато од стране полицијске управе - ориги-
нал; потврду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика (само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском језику); 
уверење или потврду да кандидат има образовање из 
психолошких, педагошких или методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова или уверење о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу или уверење висо-
кошколске установе да кандидат има положен испит из 
психологије и педагогије. Доказ о испуњености услова у 
погледу психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима доставља кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду. Канди-
дати чије су пријаве благовремене и потпуне и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступака, 
о чему ће учесници конкурса бити обавештени. Пријаве 
доставити лично у секретаријату школе или слати пре-
порученом пошиљком на адресу школе. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање. 
Ближе информације на телефон: 0230/442-474.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Наставник у звање доцента за 
научну област Филолошке науке, 
ужа научна област Англистичка 

лингвистика
Катедра за енглески језик и 

књижевност, 
на одређено време од 5 година

Асистент за научну област 
Филозофија, ужа научнa област 

Нововековно - савремена 
филозофија

Катедра за филозофију, 
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, кандидати за наставника треба да испуњавају и 
посебне услове предвиђене чл. 74 и 84 Закона о висо-
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ком образовању Републике Србије („Сл. гласник РС“, 
број 88/2017, 27/18 - др. закон, 73/18) и члана139 и 165 
Статутa Филозофског факултета, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Универзи-
тета у Приштини са привременим седишем у Косовској 
Митровици и Правилником о минималним условима 
за избор у звање наставника Филозофског факулте-
та у Косовској Митровици. Пријаве кандидата са при-
лозима (биографија, списак научних радова, радови, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
правноснажном пресудом осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примањa мита 
у обављању послова у високошколској установи, уве-
рење о држављанству Републике Србије), подносе се 
на адресу: Филозофски факултет, Филипа Вишњића бб, 
38220 Косовска Митровица, са назнаком „За конкурс“. 
Кандидати за избор у звање наставника су обавезни 
да сву потребну документацију доставе Факултету у 
штампаној форми и у електронској форми на CD и у PDF 
формату. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Обавештења се могу 
добити на телефоне: 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића бб

тел. 034/500-125, 500-126

Конкурс објављен 20.02.2019. године у публи-
кацији „Послови“ исправља се за радно место: 
наставник у звање ванредни или редовни професор 
за ужу теоријско-уметничку област Методика вокал-
но-инструменталне наставе (Методика наставе дувач-
ких инструмената и Методика наставе флауте), пуно 
радно време, на одређено време од пет година или на 
неодређено време, у делу који се односи на проце-
нат радног времена и гласи:

Наставник у звање ванредни или редовни 
професор за ужу теоријско-уметничку област 
Методика вокално-инструменталне наставе 
(Методика наставе дувачких инструмената и 

Методика наставе флауте)
са 50% радног времена, на одређено време од 

пет година или на неодређено време

У осталом делу текст конкурса остаје непро-
мењен. Сва документација и радови достављају се 
Служби за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на адресу: 
Филолошко-уметнички факултет, Јована Цвијића бб, 
34000 Крагујевац. Рок за подношење пријава је 15 
дана од дана објављивања исправке конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ПОПОВИЋ” 

34322 Чумић
тел. 034/576-009

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене, за рад у Чумићу и 
издвојеном одељењу у Великом Шењу
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве прописане чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања; одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Просветни гласник“, број 11/2012). Поред наве-
дених услова, кандидат треба да испуњава и следеће 
услове: да је држављанин Републике Србије; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима и да испуњава 
друге услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију (оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству и уверење да нису осуђивани) заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају на 
адресу школе. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања.
Нови Пазар

ГИМНАЗИЈА ТУТИН
36320 Тутин, 7. јула 18

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у 
погледу врсте и степена стручне спреме предвиђе-
не Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимна-
зији. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања. 
Уз пријаву на конкурс доставити: оверен препис дипло-
ме, лекарско уверење, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела предвиђена Кривичним 
законом, односно да не постоји забрана обављања 
послова. Пријаве са потпуном документацијом слати на 
адресу школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве се 
неће разматрати.

КРАЉЕВО 

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ 
„ЛОГОСАН“

Краљево, Четврти краљевачки батаљон 15/11
тeл. 069/485-2727

e-mail: logosankabinet@gmail.com

Дипломирани/мастер дефектолог- 
логопед

пробни рад 3 месеца
УСЛОВИ: дефектолошки факултет, смер: логопед, 
олигофренолог, соматопед, сурдлог; радно искуство: 
најмање 12 месеци у раду са децом; стручни испит, 
возачка дозвола Б категорије, знање енглеског језика - 
средњи ниво. Рад у сменама. Рок трајања конкурса: до 
01.05.2019. године. Кандидати се могу јавити послода-
вцу путем телефона или своје радне биографије доста-
вити путем мејла, контакт особа: Маја Јовановић.

ОШ „МИЛУНКА САВИЋ“
36206 Витановац
тел. 036/5871-587

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат тре-
ба да испуњава услове из чл. 122, 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/17, 28/18 и 10/19) и услове прописане 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
број 108/15) и то: да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника у основној школи, односно педаго-
га или психолога, стечено на: студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области педагошких 

наука; на основним студијама у трајању од најмање 4 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године (лице мора да 
има завршене студије првог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета); да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да против њега није покренут 
кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога за наве-
дена кривична дела; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу дужности; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик, као језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад; да има психичку, физичку и здарвствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; дозволу за рад за 
наставника, педагога или психолога, обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања. Кан-
дидат уз пријаву треба да приложи доказе да испуњава 
наведене услове и то: оверену копију дипломе о стече-
ном од одговарајућем образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад - оверену копију о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања – потврду (у ори-
гиналу или оверену фотокопију) о годинама у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, од најмање 8 година; уве-
рење надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага (не 
старије од 3 месеца); уверење надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова о казненој евиденцији за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (не старије 
од 3 месеца); уверење Привредног суда да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (не старије од 3 
месеца); уверење о држављанству Републике Србије 
(у оригиналу или овереној фотокопији, не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених (у оригиналу 
или оверену фотокопију); доказ/уверење да кандидат 
има обуку и положен испит за директора школе (у ори-
гиналу или оверену фотокопију). Пријава која не буде 
садржала доказ/уверење о савладаној обуци и поло-
женом испиту за директора неће се сматрати непотпу-
ном, а уколико кандидат буде изабран биће у обавези 
да у законском року положи испит за директора школе; 
доказ да кандидат зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик (само кандидат који 
образовање није стекао на српском језику). Кандидат 
доставља потврду одговарајуће високошколске устано-
ве да је положио испит из српског језика, у оригиналу 
или оверену фотокопију; доказ о резултату стручно- 
педагошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника) ако га поседује (оверена копија); 
у супротном је потребно доставити потврду надлежне 
школске управе да није вршен стручно-педагошки над-
зор кандидата; долаз о резултатима стручно- педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања за 
кандидата који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе (оверена копија), у супротном је потреб-
но доставити потврду надлежне школске управе да у 
периоду његовог мандата није вршен стручно-педа-
гошки надзор школе; биографију са кратким прегледом 
кретања у служби и предлогом програма рада директо-
ра школе; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима - лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима издато од надлежне 
здравствене установе (не старије од 6 месеци). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампан формулар заједно са пратећом доку-
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ментацијом доставља лично или шаље на адресу: 
ОШ „Милунка Савић“, 36206 Витановац, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора“. По завршетку 
конкурса примљена документација се не враћа канди-
датима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 036/5871-587.

КРУШЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

37000 Крушевац, Југовићева 11

Наставник разредне наставе
за рад у матичној школи у Крушевцу, 

нa одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

Наставник у продуженом боравку
за рад у матичној школи у Крушевцу, 

нa одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописа-
не члановима: 139 ст. 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5, чланом 140 
ст. 1 тач. 1 подтачке 1 и 2 и тач. 2 истог члана, чла-
ном 142 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 
10/2019), и то: да има одговарајуће образовање у скла-
ду са Законом о основама система образовања и вас-
питања, као и у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр.11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018). Кандидат мора да има образовање 
из психолошких,педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких,педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова 
и сматра се да наставник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има образо-
вање из става 1 члана 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за 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 кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја Републике 
Србије, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом доставља школи.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе; оригинал или 
оверену фотокопију доказа да има oбразовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова, односно 
доказ о положеним испитима из психологије и педаго-
гије или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену копију); уверење о држављан-
ству (оригинал или оверена копија) не старије од 6 
месеци; доказ да није осуђиван за напред наведена 
кривична дела (извод и казнене евиденције прибавља 
кандидат у Министрарству унутрашњих послова - 
надлежне полицијске управе), оригинал; доказ о знању 
српског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља само онај кандидат који 

образовање није стекао на српском језику, а доказује 
се одговарајућом потврдом високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика; лекарско 
уверење којим се потврђује да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом доставити лично или поштом на горенаве-
дену адресу. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање. Додатне 
информације о конкурсу могу се добити од секретара 
школе лично или на телефон 037/447-410.

ЛЕСКОВАЦ

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

Поновљен конкурс

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: дужност директора предш-
колске установе може да обавља лице које има: обра-
зовање прописано одредбама члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система васпитања и образовања, 
за васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање осам 
година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања; поседовање дозволе за рад (лиценце); 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собносати за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђива-
ност правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће; 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију; непостојање 
дискриминаторног понашања, утврђеног у складу 
са законом; најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора предш-
колске установе може да обавља и лице које има: одго-
варајуће образовање члана 140 став 3 овог Закона за 
васпитача, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у 
дечјем вртићу на пословима васпитања и образовања 
након стеченог одговарајућег образовања. Директор се 
бира на период од четири године. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкур-
са. Неблаговремене и непотуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству); лекар-
ско уверење о психичкој и здравственој способности 
за рад са децом (пре закључивања уговора о раду, не 
старије од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања; потврду о 
радном стажу у области васпитања и образовања; био-
графију са кратким прегледом кретања у служби. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се на адресу: 
Предшколска установа „Младост“, 16215 Црна Трава, 
са назнаком „Пријава на конкурс за избор директора“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити на број 
тел. 016/811-277.

ЛОЗНИЦА 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЦРВЕНКАПА“

15318 Мали Зворник, Дринска 7

Васпитач
на одређено време ради замене, до 

повратка запослене са боловања
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, мастер струковне студије) 
и специјалистичке струковне студије по прописима 
који су уређивали високо образовање у периоду од 10. 
септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, на студијама првог сте-
пена (основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), сту-
дијама у трајању од три године или више образовање 
- васпитач, у складу са Законом; да кандидат испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања. Кандидат је дужан да уз попуњен 
пријавни формулар који се налази на сајту Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, достави: 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; доказ 
о неосуђиваности - податке из казнене евиденције, 
од стране МУП-а (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству РС (не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (нови образац); доказ о знању 
српског језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику). Документа се достављају у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду дужан је да достави 
лекарско уверење. Пријаве са документацијом достави-
ти лично или поштом на адресу установе, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа. Ближе информације 
о огласу могу се добити код секретара установе, теле-
фон: 015/471-092. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање.

ОШ „КАДИЊАЧА“
15300 Лозница, Генера Јуришића 

тел. 015/878-740

Професор историје
на одређено време до повратка 

запослене са функције директора, 
са 10% норме, за рад у издвојеном 

одељењу у Л. Пољу 
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр10/2019) и услове 
предвиђене Правилником о врсти стручне спреме за 
наставнике и стручне сараднике у основној школи. Уз 
пријаву на конкурс доставити: диплому; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
лекарско уверење; уверење да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање, као ни неоверене фотокопије докумената, 
односно оригинали старији од шест месеци. Пријаве са 
доказима о испуњености услова конкурса се достављају 
адресу школе. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

 Наука и образовање

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

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а

тел. 018/278-000, 064/941-4015, 069/801-4277
e-mail: info@fpn.rs

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Екологија

на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука, еколошке науке, VIII степен 
стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Заштита 

животне средине
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука, инжењерство заштите животне 
средине, VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Информатика

на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - рачунарске науке; доктор нау-
ка - пословна информатика; доктор техничких наука за 
рачунарску технику; VIII степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Електроника 

и електротехника
на одређено време

УСЛОВИ: доктор техничких наука за електротехнику; 
доктор техничких наука за електронику; доктор технич-
ких наука за рачунарску технику; VIII степен стручне 
спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Педагогија

на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - педагошке науке; VIII степен 
стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Психолошке 

науке
на одређено време

2 извршиоца

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

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Саобраћајно 

инжењерство
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука - саобраћајно инжењерство; 
доктор наука за друмски саобраћај; VIII степен стручне 
спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Техничке 

науке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор машинства за обраду метала; доктор 
техничких наука за машинске конструкције; доктор тех-
ничких наука за производно машинство; VIII степен 
стручне спреме.

ОСТАЛО: Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 
до 20.03.2019. Кандидати могу да се обрате послода-
вцу на наведене бројеве телефона, да своје радне био-
графије доставе на назначен имејл или проследе на 
наведену адресу послодавца. Лице за контакт: Драган 
Николић.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а

тел. 018/278-000, 064/941-4015, 069/801-4277
e-mail: info@fpn.rs

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Технолошке 

науке
на одређено време

УСЛОВИ: доктор наука прехрамбене технологије, VIII 
степен стручне спреме.

Наставник у звању доцент/доктор 
наука - научна област Економија

на одређено време
УСЛОВИ: доктор економских наука; доктор економских 
наука за трговину; доктор менаџмента; VIII степен стру-
чне спреме.

ОСТАЛО: Радно искуство: небитно. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да се обрате послодавцу на 
наведене бројеве телефона, да своје радне биографије 
доставе на назначени мејл или проследе на наведену 
адресу послодавца. Особа за контакт: Драган Николић.

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
18227 Суботинац, Рударска бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 139 и 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, висо-
ко образовање стечено: 1) на студијама другог степена 
- мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансц-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника те врсте школе и подручја 
рада, педагога или психолога. Лице из става 1 тачка 1) и 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; поседовање дозволе 
за рад (лиценце) за наставника, педагога или психоло-
га, најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (односно да изабрани кандидат у законском 
року положи испит у складу са Правилником о програ-
му обуке и полагању испита за лиценцу за директора 
установе образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
63/2018); доказ о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата (извештај просветног саветника), 
уколико се на конкурс јавља лице које је претходно 
обављало дужност директора установе; поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; да није покренута истрага нити да је 
подигнута оптужница за кривична дела из надлежности 
суда; неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности или других добара заштићених мађународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; поседовање држављан-
ства Републике Србије; знање језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказује се дипломом о 
стеченом образовању). Директор се бира на период од 
четири године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-

пуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-
рен препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу, односно стручном испиту за наставника, 
педагога или психолога, потврду о радном искуству; 
доказ о обуци и положеном испиту за директора уста-
нове; уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених, искључиво на новом обрасцу са холо-
грамом (оригинал или оверена фотокопија); лекарско 
уверење о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); уверење основног и привредног суда да 
није покренута истрага нити да је подигнута оптужни-
ца (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); уверење полицијске управе о неосуђива-
ности (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора, за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора установе; преглед кретања у служби 
са биографским подацима и доказе о својим стручним 
и организационим способностима. Пријаве слати на 
адресу: Основна школа „Свети Сава“, 18227 Суботи-
нац, Рударска бб, са назнаком: „Конкурсној комисији за 
избор директора установе“. Учесници конкурса ће бити 
позвани на интервју од стране конкурсне комисије, а по 
завршетку рока за пријављивање на конкурс. Кандида-
ти ће бити обавештени о избору директора и његовом 
именовању од стране министра просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код председника конкурсне комисије, теле-
фон: 018/877-651.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЊЕГОШ“
18000 Ниш, Пантелејска 60

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чл. 140 став 1 и 2, чл. 122 
и 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања: да има одговарајуће високо образовање из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) на 
студијама другог степена - мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалистичке академ-
ске студије (студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета) или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, за наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има дозволу за рад (лиценцу) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има 
лиценцу за директора школе (кандидат који ту лиценцу 
на поседују може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора школе положи у року од две године 
од дана ступања на дужност); да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање српског језика; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против праввног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; најмање осам година рада на пословима 
образовања и васпитања у установи за образовање и 
васпитање, након стеченог одговарајућег образовања. 
Уколико се на конкурс не пријави ниједан кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за директора школе може бити изабрано и лице које, 
уз испуњеност осталих горенаведених услова, има одго-
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варајуће образовање из члана 140 став 3 истог зако-
на, то јест високо образовање стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке струковне студије) или на студија-
ма у трајању од три године, или више образовање за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора школе и најмање десет година рада 
на пословима образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања. Директор се бира на пери-
од од четири године. Рок за пријављивање на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна 
документација се доставља Основној школи „Његош“, 
Пантелејска 60, Ниш, поштом или лично у канцеларији 
секретара школе. Конкурсна документација мора бити 
уредно спакована у коверат на коме ће се нагласити 
„Пријава на конкурс за директора“ и основни подаци 
лица које документацију предаје. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз фор-
мулар пријаве на конкурс, кандидати треба да приложе: 
1. доказ о држављанству (оригинал или оверен препис/
фотокопије уверења о држављанству, не старије од 6 
месеци), 2. извод из матичне књиге рођених; 3. оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
4. доказ о знању српског језика (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском језику); 
5. оверен препис/фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стучном испиту; 6. потврду 
о радном искуству у области образовања и васпитања; 
7. оцену о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника, ако га кан-
дидат поседује), а уколико се на конкурс јавило лице 
које је претходно обављало дужност директора школе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања; 8. оверен 
препис/фотокопију лиценце за директора школе (ако је 
кандидат поседује); 9. доказ о неосуђиваности правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, нити за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старије од 6 месеци); 10. доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптуж-
нице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења 
оптужног предлога (не старије од 6 месеци); 11. доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима, оригинал или 
оверен препис/фотокопије (не старије од 6 месеци); 12. 
биографију с прегледом радне биографије, 13. предлог 
програма рада школе.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
„ШУМАТОВАЦ“

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб

Наставник грађанског васпитања
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, за 10% 

радног времена
УСЛОВИ: На основу Правилника о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Сл. гласник РС - Просветни преглед” бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и 13/2018) 
наставу грађанског васпитања може да изводе следећа 
лица: 1) лице које испуњава услове за наставника одго-
варајуће стручне школе, 2) лице које испуњава услове 
за стручног сарадника стручне школе, 3) дипломирани 
етнолог, 4) етнолог-антроплог, 5) професор одбране и 
заштите, наведена лица могу да изводе наставу уколико 
су у складу са прописом којим се уређује стално струч-
но усавршавање и стицање звања наставника,васпита-
ча и стручних сарадника, савладала програм обуке за 
извођење наставе из предмета грађанско васпитање за 
одговарајући разред, односно која су претходно завр-
шила неке од следећих програма: Обука за наставни-
ка грађанско васпитање, Интерактивна обука /тимски 

рад, Умеће одрастања, Умеће комуникације, Актив-
на настаав кроз учење, Едукација за ненасиље, Речи 
су прозори и зидови, Чувари осмеха, Учионица добре 
воље, Култура критичког мишљења, Буквар дечјих 
права, Дебатни клуб, Безбедно дете, Злостављање и 
занемаривање деце, Здраво да сте, или која имају завр-
шен специјалистички курс за наставника грађанског 
васпитања на одговарајућој високо школској установи. 
Услови конкурса: кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање радног одно-
са и посебне услове предвиђене чланом 139 и чланом 
140 и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 27/18), као и из 
члана 142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова (доказ 
- уверење надлежне установе). Образовање из става 1 
овог члана, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две годи-
не од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. диплому о стручној спреми 
стеченој 1) на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односне групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошког наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана 
мора да има завршене студије првог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: попуњен пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Формулар је доступан у делу „Ново 
на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми, доказ о образовању из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, (доставља у року од јед-
не а највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу) и то: потврда 
високошколске установе о броју бодова; доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или доказ о положеним испи-
тима из педагогије и психологије, уверење о држављан-
ству, оверен препис/фотокопију, изод из матичне књиге 
рођених, оверен препис/фотокопију, доказ о познавању 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад(до-
казује се дипломом), уверење о неосуђиваности за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање мита или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима) - доставља се пре закључења уговора о 
раду, уверења, не старија од 6 месеци. Рок за пријаву 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуна и неблаговремена документација неће 
се разматрати. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Пољопривредна школа „Шуматовац“, 18220 Алексинац, 
Тихомира Ђорђевића бб. Контакт телефони: 018/800-
792, 800-793.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „Др ИБРАХИМ БАКИЋ”
36323 Лескова

тел. 020/452-554
e-mail: osleskova@yahoo.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане члановима 122, 139 и 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/2018 - др.закон) 
у даљем тексту: Закон. За директора школе може бити 
изабрано лице које има одговарајуће високо образо-
вање стечено на: студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да испуња-
ва услове за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога школе; да има дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обуку и положен испит за директора устано-
ве и најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), као доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе. Изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 ставови 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 
Закона за наставника те врсте школе, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 8 годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат под-
носи: радну биографију; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за лиценцу, односно стручном испиту 
(дозволи за рад); обуку и положен испит за директора 
(пријава се неће сматрати непотпуном, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да положи испит за директора 
у року који предвиђа закон); потврду да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања 
(не старије од 6 месеци); уверење 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); уверење да није осуђиван правос-
нажном пресудом за наведена кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); оквирни план и програм рада директо-
ра школе за време трајања мандата од 4 године, као 
и остала документа која могу послужити као доказ о 

Наука и образовање 

www.nsz.gov.rs



   |  Број 819 | 06.03.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

стручним и организаторским способностима; доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања, уколико се на конкурс 
појави лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе; доказ да зна језик на којем се остварује 
васпитно-образовни рад, уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на том језику; пријемни формулар за 
пријаву на конкурс скинут са интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. Прија-
ве са потребном документацијом достављају се у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса, на адресу: 
ОШ „Др Ибрахим Бакић”, 26323 Лескова, Лескова бб, 
у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе”, лично или поштом. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс се неће узети у разма-
трање, као и фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа. Ближа обавештења могу 
се добити код секретара школе, од 9.00 часова до 14.00 
часова, на број телефона: 020/452-554.

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, 36314 Штитаре

Осаонице
тел. 020/351-393

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за пријем 
у радни однос утврђене чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр.72/09, 52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17) и то: 1) да 
имају одговарајуће образовање; 2) да имају психичку, 
физичку и здраствену спосбност за рад са децом и уче-
ницима; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
да за њих није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Рок за доставу 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”. Потребна документа: оригинал 
или оверена копија диплома, односно уверење, којим 
се доказује одговарајуће високо образовање, оригинал 
уверење о држављанству не старије од шест месеци, 
оригинал извод из МК рођених. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. Информације се 
могу добити на горенаведеној адреси и кандидати могу 
слати пријаве на исту.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-360

Дефектолог - олигофренопедагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) висока стручна спрема VII/1 степен - дефе-
ктолог - олигофренопедагог; 2) психичка, физичка и 
здравствена спосбност 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да кандидат има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Рок за доставу пријава је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Кандидати су дуж-

ни да доставе следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе; уверење о држављанству и извод из МК 
рођених; доказ да је кандидат стекао образовање на 
језику на коме се обавља образовно-васпитни рад; уве-
рење надлежне полицијске управе о неоусуђиваности, 
у смислу члана 3 овог конкурса; пријавни формулар 
(са званичне интернет странице Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја); кратку биографију. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће размат-
рати. Пријаве са доказима слати на горенаведену адре-
су. Одлука о избору кандидата биће донета у законском 
року.

НОВИ СА Д

ГИМНАЗИЈА „ИСИДОРА СЕКУЛИЋ“
21000 Нови Сад, Владике Платона 2

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, то јест високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета и (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука - у ком 
случају је неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; дозвола за рад (лиценца) наставника; 
лиценца 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 годи-
не од дана ступања на дужност); психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; 
држављанство Републике Србије; знање српског јези-
ка; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи за 
образовање и васпитање, након стеченог одговарајућег 
образовања. 

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву на 
конкурс: доказ о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); оверена 
фотокопија дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском јези-
ку; у том случају кандидат доставља писани доказ да је 
положио српски језик по програму одговарајуће висо-
кошколске установе); оверену фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству; оверену фотокопију 
доказа о резултатима стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника), само 
ако кандидат поседује; оверену фотокопију доказа о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора установе); 
оверену фотокопију лиценце за директора школе (ако 
је кандидат поседује); преглед кретања у служби са 
биографским подацима (необавезно); доказе о својим 
стручним и организационим способностима (необавез-
но); уверење да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (уверење о неосуђиваности - основни суд; уверење 
о неосуђиваности - привредни суд и уверење о некажња-

вању- МУП), не старије од 6 месеци. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар попунити на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 
одштампати и заједно са осталом потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Пријаве 
са назнаком „Конкурс за директора“ се достављају у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„МЛАДОСТ“
21400 Бачка Паланка, Југословенске армије 18

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
број 817 од 20.02.2019. године, на страни 34, 
поништава се у целости.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању предавача за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, струке магис-
тар математичких наука, услови прописани чланом 74 
Закона о високом образовању, подзаконским актима и 
општим актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Енергетска 
електроника, машине и погони 

и обновљиви извори електричне 
енергије

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор нау-
ка - електротехника и рачунарство, услови прописани 
чланом 74 Закона о високом образовању, подзаконским 
актима и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента из 
уметничког поља за ужу научну 

област Музичке и извођачке 
уметности у архитектури, техници и 

дизајну
на одређено време од 5 година, са 

50% радног времена
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке докторат 
уметности из области музичка уметност, услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, подза-
конским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 

научну област Пројектовање и 
испитивање машина и конструкција, 

транспортна техника и логистика
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Производни и услужни 
системи, организација и менаџмeнт

на одређено време од 5 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор нау-
ка индустријско инжењерство/ инжењерски менаџмент, 
услови прописани чланом 74 Закона о високом образо-
вању, подзаконским актима и општим актима Универзи-
тета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 
област Логистика и интермодални 

транспорт и заснивање радног 
односа

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор нау-
ка из области саобраћајно инжењерство, услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, подза-
конским актима и општим актима Универзитета у Новом 
Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу научну 

област Геодезија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке доктор нау-
ка - геодезија, услови прописани чланом 74 Закона о 
високом образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета технич-
ких наука.

Сарадник у звању асистент за 
ужу научну област Теоријска и 

примењена математика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, мастер матема-
тичке или информатичке струке, услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању и општим акти-
ма 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 радова); 
оверене фотокопије диплома и додатака дипломама 
са свих нивоа студија (за дипломе стечене у иностран-
ству потребно је приложити доказ о признавању стране 
високошколске исправе); фотокопирану или очитану 
личну карту; потврду о оцени резултата педагошког 
рада - мишљење студената, уколико кандидат посе-
дује педагошко искуство; потврду из МУП-а да кан-
дидат није правоснажно осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; фото-
копије објављених научних, односно стручних радова 
у научним часописима, зборницима или саопштених 
на међународним или домаћим научним скуповима, 
односно признатих уметничких остварења, оригинал-
них стручних остварења (пројеката, студија, патената, 
оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, моно-
графија, практикума или збирки задатака, за ужу науч-
ну, уметничку, односно стручну област за коју се бира; 
доказе о руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резултатима у раз-
воју научно-наставног подмлатка на факултету, учешћу 
у завршним радовима на специјалистичким, мастер и 
докоторским академским студијама. За избор у звање 
асистента и асистента из уметничког поља приложити 
и: 1. потврду да је кандидат студент докторских студија. 
Уколико кандидат поседује диплому магистра наука, 
односно магистра уметности и потврду да кандидат има 
прихваћену тему докторске дисертације, односно док-
торског умнетничког пројекта. За избор у звање: преда-
вача, доцента, доцента из поља уметности и ванредног 
професора приложити и: 1. попуњен електронски обра-
зац: реферат комисије о кандидатима за избор у звање 
nastavnika-UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту 
Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje. 
Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: opstaftn@
uns.ac.rs и то у року предвиђеном за пријаву кандидата, 
2. за сваку одредницу коју кандидат испуњава неопход-
но је приложити доказ у форми одлуке, решења, потвр-
де и сл. За чланство у удружењима, одборима, органи-
ма управљања и сл., неопходно је доставити потврду 

надлежних институција или навести линк са сајта инсти-
туције на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. 
За чланство у комисијама за изборе у звања, неопходно 
је доставити решење о именовању комисије. За учешће 
у програмским и организационим одборима скупова, 
неопходно је доставити потврду о учешћу или навести 
линк са сајта институције на ком се јасно види кандида-
тово учешће у раду. Као доказе о цитираности обавезно 
је доставити потврду Матице српске, поред које канди-
дат може доставити и друге доказе (научне радове у 
којима се види цитираност, одштампану листу цитата са 
Scopus-а и сл.). Ако је научни рад који представља услов 
за избор у звање наставника у штампи, неопходно је да 
аутор приложи потврду уредништва часописа са пода-
цима о називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Комисија ће разматрати само благовре-
мене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање ступа 
на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о раду. 
Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки конкурс 
за стицање звања и заснивање радног односа, посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Англистика

УСЛОВИ: наставник (сва звања) - универзитетски про-
фесор: оверену фотокопију дипломе доктора наука; 
биографију састављену на основу упитника који се 
може преузети са веб-сајта Факултета http://www.ff.uns.
ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata.html (пода-
ци о кандидату пријављеном на конкурс за избор у 
звање наставника Универзитета) у папирном облику и 
на CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове (у папирном или 
електронском облику на CD-у); друге прилоге којима се 
доказује испуњеност услова за избор у звање настав-
ника, а који су предвиђени Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-
blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni. Ближи услови за 
избор у звање одређени су члановима 73-75 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, број: 88/2017, 
27/2018 и 73/2018), члановима 123-129 Статута Фило-
зофског факултета, Правилником о ближим минимал-
ним условима за избор у звања наставника Универ-
зитета у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-
ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Статутом Универзите-
та у Новом Саду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

ПАНЧЕВО

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ“

26000 Панчево, Новосељански пут 31

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка одсутног запосленог

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републике 
Србије, 2) да има одговарајуће образовање (прописану 
стручну спрему) према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним шко-
лама („Службени гласник РС - Просветни гласник“ РС, 
бр. 8/2015, 11/2016), за наведени наставни предмет 
и у складу са чланом 140 ст. 1 тачка 1 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чланом 140 
ст. 1 тачка 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017) - за 
радно место: наставник математике, 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 

за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (наведени 
доказ доставља кандидат који буде изабран по конкур-
су, а пре потписивања уговора о раду), 5) да зна срп-
ски језик 6) да поседује образовање из психолошких, 
педагошких методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом преноса 
бодова (члан 142 ст. 1 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања а које). У поступку одлучивања о 
избору по конкурсу, Комисија ће кандидате који уђу у 
ужи избор упутити на претходну психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, које ће 
вршити надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака у складу са чл. 154 ст. 5 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и члана 155 ст. 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја у делу Ново 
на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз 
одштампани својеручно потписани пријавни формулар 
са назнаком да се конкурише за одређено радно место, 
школи се доставља и: оверена фотокопија дипломе, 
уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности кан-
дидата (доставља се уз пријаву на конкурс), доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (српски језик) - диплома издата на српском 
језику или уверење - да је исти полагао српски језик 
на факултету. Уколико кандидати достављају оверену 
фотокопију дипломе као доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад дужни су то да 
назначе у својој пријави. Кандидат је дужан уколико 
не 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, да исто 
стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидати који имају положен стручни испит 
или испит за лиценцу или који су имали педагогију и 
психологију на факултету - дужни су да доставе доказ 
о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима (лекарско уверење) 
подноси изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Својеручно потписане пријаве на конкурс 
слати на адресу: Пољопривредна школа „Јосиф Пан-
чић”, Панчево, Новосељански пут 31, са назнаком „За 
конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА ВЕЉКОВИЋ”

26354 Добрица, Светог Саве 408
тел. 013/658-009

Директор
на период од 4 године 

УСЛОВИ: за директора школе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/2018 - др. закони) , односно лице које је стекло 
- одговарајуће високо образовање за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога, психолога: 
1) на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (кандидат мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета), 2) 

Наука и образовање
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на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2015. године; да има дозволу 
за рад наставника и стручног сарадника; да има обу-
ку и положен испит за директора установе (изабрани 
директор који нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност); да има најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (изузетно, ако се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат који испуњава 
услове из члана 140 став 1 и 2 наведеног Закона, дуж-
ност директора може да обавља лице које има одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 став 3 Закона за 
наставника те врсте школе, стечено на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или вишим образовањем, дозволу за 
рад наставника и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање десет година 
рада на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће; за 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 законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да 
приложе: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању у складу са одредбом члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања; 
доказ о поседовању лиценце за рад; доказ о радном 
стажу у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; уверење да кандидат није 
осуђиван, у складу са одредбом члана 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; уверење о држављанству Републике Србије; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу, 
који је претходно обављао дужност директора школе; 
биографију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора школе. Конкурсна 
комисија ће обавити интервју са пријављеним кнди-
датима који испуњавају услове конкурса. Пријава на 
конкурс обавезно мора да садржи податке о кандида-
ту (име, презиме, адреса пребивалишта, односно бора-
вишта, контакт телефон, адреса електронске поште, 
ако је кандидат поседује). Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови“, не рачунајући дан објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријава са потребном документацијом 
подноси се у затвореној коверти, са назнаком: „Конкурс 
за директора школе”. Документација се може достави-
ти лично или препорученом поштом на адресу школе. 
Школа нема обавезу да кандидатима враћа документа-
цију. Ближа обавештења могу се добити школи или на 
телефон број: 013/658-009.

ПИРОТ

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

Благајник
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене на неплаћеном 
одсуству, до њеног повратка

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених у члану 
139 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидат треба и да: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 

осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати треба да испуњавају и посебне 
услове из члана 25 Правилника о организацији и сис-
тематизацији послова у ОШ „Душан Радовић“ у Пироту: 
IV степен стручне спреме, завршена средња економска 
школа, познавање рада на рачунару. Пријава са дока-
зима о испуњавању услова подноси се на горенаве-
дену адресу или у просторијама секретаријата школе, 
у року од 8 дана од дана објављивања овог конкурса. 
Уз пријаву кандидати подносе: оверен препис дипло-
ме (фотокопија) о завршеном школовању, уверење о 
држављанству, извод из МК рођених.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ ВЛАДИКА НИКОЛАЈ“

12206 Брадарац, Светосавска бб
тел. 012/261-231

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
односно до повратка запослене са 
породиљског боловања и одсуства 
ради неге детета, са 40% радног 

времена, за рад у издвојеним 
одељењима

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос у складу са чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони) односно: да 
имају одговарајуће образовање, у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и 
у складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17 и 3/17); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да имају држављанство Републике 
Србије и знају српски језик и језик на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријавни формулар сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати на конкурс треба да 
приложе следеће доказе о условима за пријем у рад-
ни однос: потписану биографију - доказ о поседовању 
држављанства Републике Србије (оригинал/оверену 
фотокопију уверења о држављанству), оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми, као и 
оверену фотокопију додатка дипломи, уколико је дода-
так издат кандидату - оригинал/оверену фотокопију 
уверења о неосуђиваности, доказ о знању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на језику на коме се 
изводи образовно-васпитни рад, а доказује се потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика).

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат доставља оригинале или 
оверене копије докумената, не старије од шест месе-
ци. Ближе информације о конкурсу могу се добити 

код секретара школе и преко телефона: 012/261-231. 
Пријаве се достављају на горенаведену адресу. Пријаве 
се предају у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за пријем у радни однос на радном месту наставника 
енглеског језика“. Конкурс за пријем у радни однос 
спроводи конкурсна комисија коју ће директор имено-
вати посебним решењем. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Кандидат који 
буде изабран, пре закључења уговора о раду доставља 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ РОСА ТРИФУНОВИЋ“

12370 Александровац
тел. 012/254-435

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Наставник географије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 25% радног времена, за рад 

у матичној школи и извдвојеном 
одељењу Влашки До

Наставник музичке културе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 40% радног времена, за рад 

у матичној школи и извдвојеном 
одељењу Влашки До 

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; да кандидат има 
одговарајуће образовање утврђено Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/12, 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 кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приликом подношења 
пријаве на конкурс, уз одштампан пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, под-
несу доказе о испуњености услова из чл. 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања и то: усло-
ви 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 тачка 1) и доказ 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 најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са ЕСПБ (потврда - уверење одгова-
рајуће високошколске установе о броју бодова, односно 
о положеним испитима или оверена фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу); докази из става 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. 
Копије морају бити оверене, а уверења не старија од 6 
месеци. Пријаве на конкурс са документацијом, у року 
од 8 дана од дана објављивања послати на адресу ОШ 
„Херој Роса Трифуновић“, 12370 Александровац. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛИСАВ НИКОЛИЋ“

12313 Божевац 
тел. 012/281-145, 012/281-146

Наставник српског језика
са 95% радног времена, за рад у 

издвојеном одељењу Црљенац, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат који конкурише за наведено радно 
место, поред општих услова прописаних чланом 24 став 
1 Закона о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/2017), треба да има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 став 1) и 2) Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 88/2017, 10/19), као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017). Кандидат треба да има и психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, да има држављанство Републике Србије, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају формулар за пријаву на конкурс који је објављен на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС и одштампан пријавни 
формулар заједно са потребном документацијом дос-
тављају школи. Кандидати уз пријавни формулар при-
лажу: оригинал или оверену фотокопију дипломе или 
уверења о стеченом образовању, оригинал или овере-
ну фотокопију уверења о држављанству (не старије од 
6 месеци), уверење или потврду о неосуђиваности за 
горенаведена кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање, које издаје надлежна поли-
цијска управа; кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику, достављају и доказ да познају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Пријава 
на конкурс треба да садржи и податке о кандидату (име 
и презиме, адреса пребивалишта или боравишта, кон-
такт телефон) и радно место на које кандидат конку-
рише. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши Национална служба за 
запошљавање. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о здравственој 
способности, не старије од шест месеци. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“, на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на адресу: Основна школа „Милисав Николић“, 
12313 Божевац, телефон: 012/281-145 и 012/281-146.

ПРИЈЕПОЉЕ

ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА ШКОЛА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 033/710-018

1. Педагог школе
на одређено време, до повратка 

раднице са породиљског одсуства
УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни 
однос под условом: 1) да има одговарајуће високо обра-
зовање, стечено: а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије) или б) на 
основним студијама у трајању од најмање 4 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 правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита 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 законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) да има држављанство РС; 5) да 
зна српски језик - образовно-васпитни рад се остварује 
на српском језику. Докази о испуњености услова под 1) 
и 3)-5) саставни су део пријаве на конкурс и подносе се 
у виду оверених фотокопија, а доказ под 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Небаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Кан-
дидати попуњавају пријавни фолмулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја Републике Србије, а документација, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тавља се школи најкасније у року од 10 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор, у року од осам дана упућују се на психолош-
ку процену способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија, у року од осам дана 
од дана обављања разговора са кандидатом. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА ПРИБОЈ
31330 Прибој, Немањина 37

тел. 033/2445-180

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописа-
не чл. 122, 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број: 88/17, 27/18 
и 10/19) и Правилником о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, 108/15). У погледу образовања кандидат 
треба да испуњава услове прописане чланом 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС“, број: 88/17, 27/18 и 10/19), и 
то: 1) одговарајуће образовање: 1. на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, спецјалистичке академске студије и то: а) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; б) 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. Лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2. на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 2) 
дозволу за рад (лиценцу) наставника и стручних сарад-
ника у средњој школи(гимназији); 3) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 4) неосуђиваност правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 5) држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик (достављају само канди-
дати који одговарајуће образовање нису стекли на срп-
ском језику); 7) најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. 8) да има обуку и положен 
испит за директора установе (кандидати који намају 
положен испит дужни су да га положе у року од 2 годи-
не од ступања на дужност директора).

ОСТАЛО: Кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву са биографским подацима кандидата и кре-
тањем у служби, адресом становања, бројем телефо-

на, адресом електронске поште; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (лиценца); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторског понашања - уверење 
МУП-а; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак - потврда суда; доказ да кандидат није 
правноснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности-потврда привредног суда; извод из МК 
рођених (не старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - лекарско уверење (доставља изабрани 
кандидат пре потписивања угoвoрa o рaду нa oдрeђeнo 
врeмe или укoликo je зa дирeктoрa имeнoвaнo лицe из 
рeдa зaпoслeних у устaнoви, пре доношења рeшeња o 
њeгoвoм прeмeштajу нa рaднo мeстo дирeктoрa); ове-
рену фотокопију лиценце за директора уколико је посе-
дује; доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
школе у оцени спољашњег вредновања за кандидате 
који су предходно обављали дужност директора. Рок за 
достављање пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве се достављају на горена-
ведену адресу.

ПРОКУПЉЕ

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др АЛЕКСА САВИЋ“

18400 Прокупље, Ратка Павловића 20
тел. 027/324-462

Наставник практичне наставе
на одређено време до повратка 

радника са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: струковна медицинска сестра са претход-
ним средњим образовањем за гинеколошко-акушер-
ску сестру; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способност за рад са децом и ученицима; да има 
држављанство РС; знање српског језика на којем се 
остварује васпитно-образовни рад; 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 кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, извод из МК рођених 
и уверење о држављанству РС, доказ о знању српског 
језика и језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим за кандидате који су одговарајуће образо-
вање стекли на тим језицима), доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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СМЕДЕРЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
МУЗИЧКА ШКОЛА 

„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“
11300 Смедерево, Милоша Великог 8

тел. 026/4622-534

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
24.10.2018. године, поништава се за радно 
место: наставник историје са историјом културе 
и цивилизације, са 45% ангажовања, на одређе-
но време ради замене одсутног запосленог пре-
ко 60 дана, а најдуже до 31.08.2019.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

Смедеревска Паланка, 11407 Селевац 
тел. 026/371-090

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога и психолога, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања: 1. на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета. 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2. на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Испуњеност услова за пријем у радни однос у установи 
за образовање и васпитање (члан 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања): 1) да лице има 
одговарајуће образовање, 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, 3) да није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс учесник 
треба да поднесе: доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена копија, не старије од шаст месеци), извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверену копију, не 
старију од 6 месеци); оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању (не старију од 6 месеци); 
доказ о знању српског језика и језика на коме се изводи 
образовно-васпитани рад (осим кандидата који су одго-
варајуће образовање стекли на тим језицима); оверен 
препис/фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању дис-
криминаторног понашања, потврду о радном искуству 
у области образовања и васпитања, тј. најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, 
оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује), потврду о обуци 
и положеном испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеној обуци и испиту 
за директора установе неће се сматрати непотпуном, 
али ће изабрани кандидат бити у обевези да положи 
испит за директора у законском року); преглед кретања 

у служби са биографским подацима (необавезно), дока-
зе о својим стручним и организационим способностима 
(необавезно). Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи све прилоге који се у конкурсу траже. Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима кандидат је дужан 
да достави пре закључења уговора о раду, односно пре 
доношења решења. Доказе о одговарајућем образо-
вању, о неосуђиваности (од СУП-а), доказ од надлеж-
ног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора, доказ да кандидат није осуђа-
ван за привредни преступ у вршењу раније дужности 
и доказ о држављанству Републике Србије (не старији 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и знању 
српског језика, попуњен образац пријаве који је про-
писан од стране Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и налази се на сајту Министарства и 
саставни је део пријаве за конкурс и знању српског јези-
ка - саставни су део пријаве за конкурс. Копије морају 
бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. 
Осим утврђивања испуњености услова за избор дирек-
тора, Комисија цени и доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника). Уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе, дуж-
но је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Пријаве се 
подносе у затвореним ковертама, са назнаком: „За кон-
курс“, непосредно школи или препорученом поштом, на 
адресу школе: ОШ „Ђорђе Јовановић“, 11407 Селевац. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Додатне информације се 
могу добити на телефон школе: 026/371-090, секретар.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ ЈОВАНОВИЋ“

Смедеревска Паланка, 11407 Селевац 
тел. 026/371-090

Наставник разредне наставе
на одређено време, до повратка 

запосленог одсутног преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/17) и да има стечено образовање у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветних гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016) предвиђено за наставника разред-
не наставе. Уз пријаву на конкурс доставити: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, доказ о неосуђиваности правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (уверење из казнене евиден-
ције СУП-а); доказ о испуњености услова из члана 139 
став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања - зна српски језик (само за кандидате који 
образовање нису стекли на српском језику), пријаву 
на конкурс са кратком биографијом; попуњен образац 
пријаве који је прописан од стране Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и налази се на сајту 
Министарства. Копије морају бити оверене, овера не 
сме бити старија од 6 месеци. Лекарско уверење се дос-
тавља по коначности одлуке о озбору кандидата, а пре 
потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 
дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узи-
мати у обзир. Пријаве са потребним документима слати 
на адресу: Основна школа „Ђорђе Јовановић“, 11407 
Селевац. Сва обавештења могу се добити на телефон: 
026/371-090.

ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ” 
11300 Смедерево, Анте Протића 3

тел. 026/617-377

Наставник музичке културе
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да поседују одговарајуће образовање прописано 
чланом 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и чл. 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); да испуњавају оста-
ле услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају установи. Уз 
пријаву на оглас кандидати треба да приложе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању, оригинал или оверену фотокопију 
уверења (не старије од 6 месеци) полицијске управе 
да лице није осуђивано правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених, доказ о знању српског 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који нису образовање стекли 
на српском језику). Уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
изабрани кандидат подноси пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање.

СОМБОР

СТШ „МИХАЈЛО ПУПИН“
25230 Кула, Лазе Костића 14

тел. 025/722-326

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: прописане чл. 122, 139, 140 став 1 и 2 и 141 став 
7 Закона о основама система образовања и васпи-
тања и чл. 2-7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 108/2015), односно: 
лице које има одговарајуће образовање за наставни-
ка или стручног сарадника за рад у школи у подручју 
рада коме припада Техничка школа (електротехника 
и машинство и обрада метала), и то: 1. на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2. студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 3. 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, лице које има 
завршено ово образовање мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; да 
има дозволу за рад за наставника или стручног сарад-
ника; да има психичку, физичку и здравствену способ-
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ност за рад са децом и ученицима; да 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 родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик; да има најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
да има обуку и положен испит за директора установе. 
Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 108/2015) прописано је да предност за 
избор директора има кандидат који је стекао неко од 
звања према прописима из области образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати подносе 
следећу документацију: 1. оверен препис или фото-
копију дипломе о стеченом образовању; 2. оверен 
препис или оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу наставника, васпитача или 
стручног сарадника; 3. оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
средњој школи, вишој или високој стручној спреми 
на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
као доказ о знању српског језика; 4. доказ о радном 
искуству у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања; 
5. уверење о неосуђиваности из казнене евиденције 
министарства надлежног за унутрашње послове, у 
складу са чл. 139 став 1 тачка 3 Закона, не старије од 
30 дана, оригинал или оверена фотокопија уверења 
из суда опште надлежности да се против кандидата 
не води кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног пред-
лога - за кривична дела одређена чл. 7 Правилни-
ка о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, 
бр. 108/2015), не старије од 30 дана, уверење о нео-
суђиваности привредног суда да није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, не старије од 30 дана; 6. оверену фотокопију 
доказа о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима - лекарско уве-
рење (може бити старије од 6 месеци, а кандидат који 
буде изабран ће накнадно пре закључивања угово-
ра доставити ново лекарско уверење); 7. уверење о 
држављанству Републике Србије које није старије од 
6 месеци; 8. извод из матичне књиге рођених (са упи-
саном напоменом уколико је накнадно дошло до про-
мене презимена, односно имена); 9. резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора уста-
нове); 10. доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе - уколико га поседује 
(пријава ће се сматрати потпуном и уколико канди-
дат нема положен испит за директора установе, али 
је изабрани кандидат дужан да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); 11. био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом рада директора школе. Кандидат може 
поднети и остала документа која могу послужи-
ти приликом доношења одлуке о избору директора 
(докази о поседовању организационих способности и 
др.). Кандидат горенаведену документацију од тачке 
1 до тачке 8 доставља у три примерка (један при-
мерак чине фотокопије наведене документације које 
је оверио јавни бележник и још се у два примерка 
достављају обичне фотокопије оверених примерака). 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Документа-
цију са назнаком „Конкурс за директора“ доставити 
на адресу: СТШ „Михајло Пупин“, Кула, Лазе Костића 
14, а сва потребна обавештења се могу добити код 
секретара школе и путем телефона: 025/722-326. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО
ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА

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

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор и има најмање три члана, а чији је 
обавезни члан секретар школе. Кандидати морају 
испуњавати услове за пријем у радни однос утврђене 
чл. 139 и 140 став 1 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 72/09, 
52/11, 55/2013, 35/2015, 88/17), и то: 1) дипломира-
ни правник - мастер или дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, да има одгова-
рајући степен и врсту школске спреме: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинар-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; 2) да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Додатни услови: најмање 3 године радног иску-
ства; да поседује уверење за рад у установи. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, дос-
тављају установи. Кандидати уз пријавни формулар 
подносе: оверен препис или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању, оверену копију уверења за 
рад у установи, уверење о држављанству (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци), ори-
гинал извод из МК рођених (не старије од 6 месеци), 
уверење да кандидат није осуђиван. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат, пре потписивања уговора 
о раду. Пријавне формуларе са потребном документа-
цијом слати на горенаведену адресу, са назнаком: „За 
конкурс - секретар школе“. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се узети у разматрање. Рок за пријаву је 
8 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник предметне наставе, 
прехрамбена група предмета 
- Прехрамбена технологија 
- испитивање намирница, за 

образовне профиле: прехрамбени 
техничар и техничар за 

биотехнологију
на одређено време

УСЛОВИ: Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор и има најмање три члана, а чији је оба-
везни члан секретар школе. Услови за пријем у радни 
однос: 1) да кандидат има одговарајући степен и врсту 
школске спреме: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије), у складу са 
Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10“, почев 
од 10.09.2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године; звање у скла-

ду са Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у средњој школи: дипломирани 
инжењер технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, 
биохемијско и прехрамбено инжењерство, хемијско и 
биохемијско инжењерство или биохемијско инжењер-
ство, инжењерство и биотехнологија; дипломирани 
инжењер технологије, смерови: угљенохидратне хране, 
конзервна храна или микробиолошки процеси; дипло-
мирани инжењер технологије исхрана; дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије анималних произ-
вода; дипломирани инжењер прехрамбене технологије 
биљних производа; дипломирани ветеринар за хигије-
ну и технологију животних намирница; дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологију конзервирања 
и врења; дипломирани инжењер пољопривреде за тех-
нологију ратарских производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију сточних производа; дипло-
мирани инжењер пољопривреде за технологију анимал-
них производа; дипломирани инжењер пољопривреде 
за технологију биљних производа; образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
но на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва; 2) да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у скла-
ду са законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Кандидати уз пријавни формулар под-
носе: 1. оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; 2. доказ да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студијрања или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом пре-
носа бодова; 3. уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); 4. уверење да кандидат није осуђи-
ван. Лекарско уверење подноси изабрани кандидат, пре 
потписивања уговора о раду. У поступку одлучивања о 
избору наставника и стручног сарадника врши се ужи 
избор кандидата који се упућују на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима, коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Пријавне форму-
ларе са потребном документацијом доставити на адресу 
школе, са назнаком: „За конкурс - наставник прехрамбе-
не групе предмета“ или лично предати секретару школе. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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Наука и образовање

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“
22400 Рума, Главна 270

тел. 022/471-863

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 
запосленог док је на дужности 

директора, са 35% радног времена, у 
школи у Руми

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 
139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 - др. закон), да 
има одговарајуће високо образовање за наставника 
енглеског језика у складу са чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, пропи-
сано чланом 3 тачка 12) Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018): професор физичког васпитања, про-
фесор физичке културе, дипломирани педагог физичке 
културе, професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекре-
ације, професор физичког васпитања - дипломирани 
кинезитерапеут, дипломирани професор физичког вас-
питања и спорта, мастер професор физичког васпитања 
и спорта, мастер професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта, професор спор-
та и физичког васпитања, професор спорта и физичке 
културе, мастер професор предметне наставе (претход-
но завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући 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); 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 мита или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматраће се пријава која 
садржи: пријавни формулар скинут са званичне стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, и уз одштампан, попуњен и потписан формулар, 
који је обавезан, кандидати достављају и своју пријаву 
по конкурсу, уверење о држављанству - не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених; диплому о сте-
ченом образовању; када је кандидат по образовању мас-
тер професор предметне наставе доставља и диплому 
завршеног првог степена студија; доказ о знању српског 
језика и језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад - српски језик, издат од одговарајуће високошколске 
установе о знању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); доказ о неосуђиваности и 
о непостојању дискриминаторног понашања (уверење 
полицијске управе), лекарско уверење о психичкој, 
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 пси-
хофизичких способности кандидата за рад са ученицима 
вршиће надлежна стручна служба запошљавања. Доку-
ментацију уз пријаву доставити у оригиналу или овере-
ним копијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене, неуредне и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве слати на адресу: 
ОШ „Иво Лола Рибар“, 22400 Рума, Главна 270, препо-
ручено поштом или непосредно у секретаријату школе, 
у затвореној коверти са назнаком „За конкурсну комисију 
- наставник физичког васпитања“. Ближе информације 
могу се добити код секретара школе.

СУБОТИЦА 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ХУЊАДИ ЈАНОШ“

24220 Чантавир, Трг слободе 2
тел. 024/782-025

Дефектолог - наставник
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, а 
најдуже до краја школске 2018/2019. 
године, односно до 31.08.2019. године

Стручни сарадник - психолог
на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник мађарског језика и 
књижевности

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

до повратка запослене, односно до 
истека уговора

Спремачица
на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана 

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду („Службени гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-ОУС и 113/17), кандидат треба да 
испуњава услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Зако-
на о основама ситема образовања и васпитања и у 
складу са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Просветни гласник РС“, бр. 11/02, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18 ) - за радна места 1-3, а за 
радно место под тачком 4 - завршена основна школа; 
2) кандидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова - за 
радна места 1-3; 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да 
није правоснажном пресудом осуђен 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 или родоск-
врнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад - мађарски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: биографију, 
попуњен пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја: 
www.mpn.gov.rs, оверену фотокопију дипломе, доказ да 
кандидат има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова - за радна места 1-3, уверење 
из казнене евиденције МУП-а о некажњавању, доказ о 
знању језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, у складу са чланом 141 став 7 Закона (да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад или је 
положило испит из тог језика по програму високошкол-
ске установе - за радна места 1-3), доказ о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених. Кандидати за 
радна места под тачком 1-3, чије су пријаве благовре-
мене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавању услове за оглашено радно место, упућују 

се на проверу психофизичких способности кандидата за 
рад са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака, о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на контакт адресу у својим пријавама. Разговор са 
кандидатима ће се обавити у просторијама ОШ „Хуњади 
Јанош“, Чантавир, Трг слободе 2, с тим што ће канди-
дати о датуму и времену бити обавештени на контакт 
телефон који су навели у својим пријавама. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
подноси пре закључивања уговора о раду. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова за заснивање радног 
односа за наведено радно место, са биографијом, доста-
вити на адресу школе: Основна школа „Хуњади Јанош“, 
Чантавир, Трг слободе 2. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете 
у разматрање. Информације о конкурсу могу се добити 
у секретаријату школе, путем телефона: 024/782-025.

ШАБАЦ

ОШ „НАТА ЈЕЛИЧИЋ“
15000 Шабац, Јеле Спиридоновић Савић 5

тел. 015/343-716 
e-mail: osnatadir@ptt.rs

Наставник немачког језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у матичној школи у Шапцу

Наставник биологије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 40% радног времена, за рад у 

матичној школи у Шапцу и издвојеном 
одељењу у Дреновцу

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има одговарајуће образовање, 
у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закон); наставник, васпитач и стручни 
сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије и специјалис-
тичке академске студије), и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмете; студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става (1), тачка 1) подтачка (2) члана 140 Зако-
на, мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; психичку, физичку и и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона; да има држављанство Републике Србије и зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ да лице није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (од надлежне службе МУП); оригинал или овере-
на копија извода из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); оригинал или оверена копија уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
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ци); доказ о знању српског језика (односи се на канди-
дате који нису образовање стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити лично или поштом на горенаведену 
адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
”ВУК КАРАЏИЋ”

Шабац, Вука Караџића 14

Наставник географије
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, а најдуже 
до 31.08.2019. године, са 60% радног 

времена

Психолог школе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
а најдуже до 31.08.2019. године, са 

65% радног времена

Библиотекар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, а 
најдуже до 31.08.2019. године

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време, до повратка 
одсутног запосленог, а најдуже до 

31.8.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник РС”, 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), треба 
да испуњава и посебне услове предвиђене чланом 139 
став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/18, 10/2019), посебне услове из Пра-
вилника о организацији и систематизацији послова и 
радних задатака у ОШ „Вук Караџић” Шабац.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 1) оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2) доказ да је кандидат стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положио испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверену фотокопију); 3) уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену фото-
копију, не старије од 6 месеци); 4) извод из матичне 
књиге рођених; 5) потврду да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) краћу биографију. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства. Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, на адресу: Основна школа „Вук 
Караџић“ Шабац, Вука Караџића 14. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

УЖИЦЕ

ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник у звање професора 
струковних студија за ужу 

област Инжењерство заштите 
животне средине и заштите 
на раду, наставни предмети: 
Генотоксикологија, Хумана 

екологија са екотосикологијом и 
Безбедност хране

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, завршен биолош-
ки факултет, научни назив доктора наука из области 
за коју се бира, објављени научни радови у научним 
часописима или зборницима са рецензијама, најмање 
пет референци из области за коју се бира, педагошко 
искуство у високом образовању. Уз пријаву на конкурс 
са биографијом кандидати подносе: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеном факултету и стеченом сте-
пену доктора наука, списак научних и стручних радо-
ва и доказ о педагошком искуству. Пријаву на конкурс, 
биографију, референце доставити на CD-у, уређено у 
MS Word-у и у штампаној форми. Услови за избор про-
писани су Законом о високом образовању, Статутом 
школе, Правилником о организацији и систематизацији 
послова и Правилником о избору у звање наставника и 
сарадника школе. Пријаве на конкурс се достављају у 
року 8 дана од дана објављивања конкурса на горена-
ведену адресу .

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УМЕТНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Велики Парк 3

тел. 031/513-095

Оглас  објављен  у  публикацији „Послови“ 27.02.2019. 
године, поништава се у целости.

ВАЉЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „КАЈА“

14240 Љиг, Краљице Марије бб
тел:014/3445-286

Оглас  објављен  у  публикацији „Послови“ од 13.02.2019. 
године поништава се у целости.

ВРАЊЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАШЕ ДЕТЕ“

17500 Врање, Цара Душана 22

Стручни сарадник - логопед
на одређено време ради замене 

раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
и то: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или мастер струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године - дипломирани дефектолог, одсек за 
логопеде или лице са високом стручном спремом, дефе-
ктолошке струке, одсек за логопеда.

Васпитач
на одређено време ради замене 

раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
и то: више образовање, односно високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне, основне 
академске или специјалистичке струковне студије) или 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 

мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године 
- васпитач.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

раднице на породиљском одсуству
3 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање и 
то: средње образовање, медицинска сестра - васпитач.

Спремачица
на одређено време ради замене 

раднице на породиљском одсуству
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
и то: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: 2) да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије, 5) 
да знају језик на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад. Кандидати уз пријаву на конкурс достављају: 
доказ о стручној спреми (оверена фотокопија дипло-
ме), уверење - извод из казнене евиденције МУП- а да 
нису осуђивани за кривична дела из тачке 3 обавезних 
услова за заснивање радног односа, извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверена фотокопија). Доказ о психичкој, 
физичкој и здравствној способности доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. У поступку 
одлучивања врши се претходна провера психофизич-
ких способности кандидата, коју обавља НСЗ применом 
стандардизованих поступака. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној инетрнет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, достављају на горенаведену 
адресу, поштом или лично, у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

17500 Врање, Филипа Филиповића 20
тел. 017/421-859

Виши предавач за ужу научну 
област Менаџмент и бизнис

на одређено време од 5 година 
УСЛОВИ: научни назив доктора наука, завршен економ-
ски факултет, факултет организационих наука, факул-
тет за менаџмент, радни стаж од 10 година у настави у 
високошколској установи и 5 година у звању предавача. 

Виши предавач за ужу научну 
област Индустријско инжењерство 

и инжењерство намештаја и 
ентеријера

на одређено време од 5 година 
УСЛОВИ: научни назив доктара наука, завршен шумар-
ски факултет, радни стаж од 10 година у настави у висо-
кошколској установи и 5 година у звању предавача.

ОСТАЛО: Општи и посебни услови за избор у звање су 
прописани члановима 73 и 74 Закона о високом обра-
зовању, Статутом школе и Правилником о начину и 
поступку стицања звања и заснивања радног односа 

наставника и сарадника. Пријаве кандидата са прило-
зима (биографија, списак научних и стручних радова, 
сами радови, оверене дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству), подносе се на горенаведену адресу, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 

ВРШАЦ

ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ РАДИШИЋ“
26300 Вршац, Вука Караџића 8
e-mail: osolgapetrov@gmail.com

тел/факс: 013/801-905

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа.

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

преко 60 дана

УСЛОВИ: II или III степен стручне спреме куварске струке.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће 
услове: да поседују психичку, физичку и здравствену 
способност; држављанство Републике Србије; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично дело 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Потпуном пријавом сматра 
се пријава која садржи: 1) пријавни формулар Минис-
тарства просвете; 2) пропратно писмо и CV; 3) доказ о 
држављанству Републике Србије (уверење о држављан-
ству, не старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књиге 
рођених или оверену фотокопију; 5) оверен препис или 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној школи; 
6) уверење о неосуђиваности из суда и МУП-а. Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности доставља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве слати 
на адресу: ОШ „Олга Петров Радишић“, Вршац, Вука 
Караџића 8, са назнаком „За конкурс“.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“ 

26366 Велика Греда, Маршала Тита 116
тел. 013/865-333

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 816, 
од 13.02.2019. године, на страни 52, поништава се 
у целости. 

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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У Чачку је одржан традиционални 
Сајам образовања „ИНДЕКС 2019“, 
петнаести по реду, који су организо-
вали Туристичка организација Чач-

ка у сарадњи са Министарством просвете, 
науке и технолошког развоја – Школска 
управа Чачак и Филијала Чачак НСЗ. 
Учествовало је 35 факултета, академија 
и високих школа са државних и приват-
них универзитета, из Београда, Крагује-
вца, Чачка, Ужица, Врњачке Бање, Ниша, 
Ћуприје, Аранђеловца и Новог Сада.

Знатан број факултета и високих шко-
ла имао је у понуди студијски програм 
из области информационих технологија. 
Имајући у виду чињеницу да су нека од 
дефицитарних занимања на тржишту 
рада из ове области, то је и интересовање 
средњошколаца било веће на штандо-
вима Техничког факултета из Чачка, 
Факултета за примењени менаџмент и 
економију и финансије из Београда, који 
у својој понуди имају акредитоване сту-
дијске програме из области информацио-
них технологија, као и на штанду Факул-
тета организационих наука.

Присутна је била и државна Висока 
школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија (ВИШЕР) из Београда. 
По речима Милице Јевремовић, предава-
ча у овој установи, акредитовано је осам 
студијских програма основних струков-
них студија (180 ЕСПБ): Аудио и видео 
технологије, Аутоматика и системи уп-
рављања возилима, Електроника и теле-
комуникације, Информациони системи, 
Нове енергетске технологије, Нове рачу-
нарске технологије, Рачунарска техника.

„Усвојени концепти наставних пла-
нова и програма основних, специјалис-
тичких и мастер струковних студија сту-
дентима ВИШЕР-а омогућавају да, осим 
основног трогодишњег, стекну и четво-
рогодишње високо образовање са до-
датних 60 ЕСПБ на шест акредитованих 
студијских програма специјалистичких 
струковних студија, као и петогодишње 
високо образовање са додатних 120 ЕСПБ 
на три акредитована студијска програма 
мастер струковних студија“, додала је Је-
времовићева.

Неки од факултета обезбеђују својим 
студентима стручну праксу у иностран-
ству, као што чини Факултет за хоте-
лијерство и туризам из Врњачке Бање, 
који је у саставу Универзитета у Крагује-
вцу. Промовишући студијске програме 
овог факултета, Сара Милосављевић, 
студент, истакла је да обухватају разли-
чите аспекте у пословању који су неоп-
ходни за успешно вођење било ког хотел-
ског или туристичког предузећа.

„Циљ је да наши свршени студенти 
постану лидери у туристичком сектору, 

који покрива велики број области, као 
што су: хотелијерство, ресторатерство, 
организовање манифестација, путовања, 
свих видова туристичког превоза, упра-
вљање дестинацијама, брендирање гра-
дова, региона и читавих држава. Осим 
тога, студијски програми су конципира-
ни по узору на водеће европске факулте-
те за област туристичког и хотелијерског 
менаџмента и у том смислу наш фа-
култет сарађује са преко 100 хотелских 
и туристичких предузећа у земљи и 
иностранству“, каже Сара.

Око 500 младих, матураната и средњош-
колаца нижих разреда, посетило је штанд 
Филијале Чачак Националне службе за запо-
шљавање. Искористили су могућност да кроз 

брошуре и у директном разговору са саветни-
цима, сазнају која су то занимања будућности, 
која су суфицитарна и дефицитарна занимања 
на подручју Моравичког округа, имајући у 
виду значај квалитетног и благовременог ин-
формисања о свим важним чињеницама које 
могу утицати на њихово будуће опредељење 
у погледу занимања и професије.

„Корисницима наших услуга увек на-
помињемо да је информисање саставни део 
укупног система каријерног вођења и саве-
товања. Каријерно информисање чине све 
релевантне информације о занимањима, 
вештинама, каријерним путевима, образов-
ним програмима и институцијама и перс-
пективама послова. Сајам образовања је изу-
зетно значајан за матуранте средњих школа, 
јер имају прилику да добију сазнања, не само 
од наших сарадника, већ и од присутних 
представника високошколских установа, која 
у великој мери могу помоћи при одабиру 
будућег занимања. Када је реч о дефицитар-
ним занимањима, може се рећи да ту спадају 
занимања у области информационих техно-
логија, потом, инжењери електротехнике, 
електронике, машинства, грађевинарства, 
математичари физичари, професори стра-
них језика, дипломирани фармацеути“, изја-
вила је Анђелка Маринковић, саветница за 
планирање каријере у Филијали Чачак НСЗ.

Сајам је отворио Владан Милић, по-
моћник градоначелника града Чачка.

Бесплатна публикација о запошљавању 4106.03.2019. |  Број 819 |   

ПРИЛИКА ЗА ПРАВИ ИЗБОР 
БУДУЋЕГ ЗАНИМАЊА

Ана Дојчиловић

Сајам образовања „ИНДЕКС 2019“ у Чачку

Велики број факултета и високих школа имао је у понуди 
студијски програм из области информационих технологија

Сајам образовања је 
изузетно значајан за 
матуранте средњих 

школа, јер имају прилику да 
добију сазнања која у 

великој мери могу помоћи 
при одабиру будућег 

занимања
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Филијала за запошљавање Пирот 
је 22. фебруара, у скупштинској 
сали Града Пирота, одржала 
презентацију јавних позива за 

реализацију програма и мера активне по-
литике запошљавања за 2019. годину. 

Презентацији је присуствовало више 
од 50 послодаваца са подручја Пирот-
ског округа, предузетници, представни-
ци малих и средњих предузећа, Уговорне 
регионалне привредне коморе, Локалног 
савета за запошљавање и локалних са-
моуправа. 

Присутне је поздравио в.д. директора 
Филијале Пирот НСЗ Драган Јенаћковић 
и подсетио на ефикасност програма и 
мера активне политике запошљавања, 
као и на напоре које улаже Национална 
служба за запошљавање на повећању 
запошљивости и смањењу укупне не-
запослености. Јенаћковић је рекао да је 
Националним акционим планом за 2019. 
годину планирано укључивање више од 
136.000 незапослених у мере активне 
политике запошљавања, за шта је обез-
беђено 4,8 милијардни динара из сред-
става доприноса за обавезно социјално 
осигурање за случај незапослености, из 
Буџетског фонда за професионалну реха-
билитацију и подстицање запошљавања 
особа са инвалидитетом и из директног 
гранта додељеног Националној служби 
за запошљавање из ИПА 2013 програм-
ског циклуса, што је знатно више у одно-
су на издвојена средства за ове намене у 
прошлој години.

Јенаћковић је истакао и значај укљу-
чивања локалних самоуправа са подручја 
Пиротског округа и обезбеђивања финан-
сијских средстава за реализацију програ-
ма и мера активне политике запошљавања 
кроз суфинансирање и техничку подршку. 
С обзиром да Филијала Пирот НСЗ на буџет 
од 80 милиона динара очекује додатних 42 
милиона динара од стране локалних са-
моуправа, обезбедиће се запослење за око 
1.000 лица у овој години. 

„Циљ коме се тежи је једноцифрена 
стопа незапослености до краја календар-
ске године“, истакао је в.д. директора пи-
ротске филијале НСЗ. 

Филијала Пирот је на презентацију 
позвала оне послодавце од којих очекује 
највећи допринос реализацији запошља-
вања путем програма. Посебна пажња је 
поклоњена информисању послодаваца 
који нису до сада користили финансијске 
програме и мере активне политике запо-
шљавања.

Један од њих је предузетник Ненад Ђорђе-
вић, који је у марту прошле године регистро-
вао радњу за извођење геодетских послова у 
Белој Паланци, а већ ове године размишља 
о коришћењу неких од финансијских програ-
ма и мера активне политике запошљавања. 
Иначе, Ђорђевић је као незапослено лице ко-
ристио програм стручне праксе Националне 
службе за запошљавање, а крајем прошле 
године као послодавац је уз програм субвен-
ције за запошљавање незапослених лица из 
категорије теже запошљивих кроз Локални 
акциони план запошљавања општине Бела 
Паланка упослио једно лице. 

Никола Китановић је предузетник од 
2012. године, када је регистровао Аген-
цију за обезбеђење и чишћење „Armada 
security“, а сада има близу 50 запослених. 
Младен Крижан, представник овог посло-
давца, похвалио је одлуку о организацији 
промоције и састанка са послодавцима и 
истакао да је пожељно наставити овакав 
вид комуникације, јер послодавци на јед-
ноставан начин и у право време добијају 
све потребне информације. Према њего-
вим речима, од посебног значаја је могућ-
ност реализације дијалога са представ-
ницима Филијале Пирот НСЗ, Уговорне 
регионалне привредне коморе, као и раз-
мена искустава између самих послодава-
ца који су у претходном периоду већ ко-
ристили неке од програма запошљавања.

Након презентације јавних позива, 
стручни сарадници Филијале Пирот из 
области програма, додатног образовања 
и посредовања одговарали су на питања 
послодаваца из домена подношења за-
хтева, комплетирања документације, 
закључења уговора, као и праћења и ре-
ализације уговорних обавеза.

На крају састанка, Јенаћковић је посло-
давцима понудио сваку стручну и тех-
ничку помоћ из делокруга рада пиротске 
филијале НСЗ, у складу са позитивним 
законским прописима и процедурама. 
Најавио је и одржавање пролећног сајма 
запошљавања, те позвао послодавце да 
већ сада сагледају своје потенцијалне по-
требе за радницима и размотре могућност 
учешћа на овој манифестацији.   

ПРЕЗЕНТАЦИЈА 
ЈАВНИХ ПОЗИВА У ПИРОТУ

Сузана Ђорђевић
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П рофесорка Музичке школе „Петар Коњо-
вић“ у Сомбору Жељка Милошевић по-
кренула је иницијативу за смањење 
незапослености младих, слепих особа. 

Реч је о програму образовања из области дизај-
на звука кроз предавања и радионице. Плани-
рана едукација наставак је дугорочног, међуна-
родног пројекта под називом „Use sound to watch 
around II“, који је спроведен током 2017. године у 
организацији Културног центра младих Војво-
дине. Учесници у програму едукације о дизајну 
звука стећи ће знање које ће моћи да примене у 
својим локалним заједницама. Између осталог, 
учесници ће се обучавати и о начинима продаје 
звука на интернету.

Пројекат се реализује у оквиру програма 
„Ерасмус+“, финансира га Европска комисија, а 
окупља 40 учесника из Србије, Албаније, Црне 
Горе, Бугарске, Турске, Грчке и Италије. Плани-
рана је изградња међународне платформе која 
ће служити слепим особама за продају аудио-фајлова, али и за понуду услуга које обављају у области дизајна звука, што ће омогућити посло-
давцима из било ког дела света да их ангажују.

Први тренинг је одржан у Новом Саду, где су учесници разменили знања из области дизајна звука, предузетништва, писања проје-
ката и изградње интернет-платформе. Следи конкретна фаза пројекта, у којој ће се реализовати едукација младих, тестирање платфор-
ме, креирање профила и објављивање радова. Резултати пројекта биће оцењени у септембру у Бугарској.

Идејни творац и главни организатор пројекта, харфисткиња и професорка снимања и дизајна звука Жељка Милошевић, инспира-
цију је добила кроз рад са својим слепим учеником. Већ седам година ради на интернационалним пројектима који се баве решавањем 
социјалних проблема код младих кроз уметност.

Београдски центар за људска права са три национална савеза - Националном асоцијацијом практичара/ки омладинског 
рада, Кровном организацијом младих Србије и Националном асоцијацијом канцеларија за младе, а уз подршку Министарства 
омладине и спорта и Мисије ОЕБС-а у Србији, организовао је у Београду годишњу конференцију „Укључивање уживо“. Један од 
панела – „Од стратешког оквира до свакодневног живота“, бавио се различитим иницијативама и пројектима који би требало да 
допринесу бољем положају младих из друштвено осетљивих група. Учесници панела су били представници институција и орга-
низација и конкретних пројеката који се реализују у циљу смањења социјалне искључености. 

Учешће у панелу је узела и сарадница пројекта влада Швајцарске и Србије „Знањем до посла“ Јелена Стефановић. Она је овом 
приликом представила начин на који се у оквиру пројеката обраћа осетљивим групама младих, како се остварује њихова радна 

интеграција и колики је утицај пројектних активности и 
резултата на шире поље социјалног укључивања.

„Укључивање уживо“ представља програмско на-
стојање да се кроз партнерство и синергију континуира-
но унапређује инклузивна омладинска политика, гаран-
тована Националном стратегијом за младе 2015-2025 и 
Акционим планом за имплементацију стратегије. Ово-
годишња конференција је окупила око стотину реле-
вантних националних и локалних актера око чињенице 
да се приближно свака четврта организација (24,24 %) 
и канцеларија за младе (27,4 %) не баве маргинализова-
ним групама младих, али и око консензуса о непобитној 
вредности једнаких шанси за све младе.

У фокусу конференције је био Акциони план за им-
плементацију Националне стратегије за младе донет 
2018. године за период до 2020. године, чији је један од 
основих приоритета и циљева усмерен на стварање сис-
темских предуслова да млади у ризику од сиромаштва 
буду адекватно препознати и подржани у укључивању у 
економске, друштвене и културне токове, те да се с тим 
у вези повећа доступност и обим активности превенције 
социјалне искључености.

ЗВУКОМ ДО ПОСЛА ЗА СЛЕПЕ ЉУДЕ

КАКО ДО БОЉЕГ ПОЛОЖАЈА МЛАДИХ 
ИЗ ОСЕТЉИВИХ ГРУПА

Извор: знањемдопосла.рс

Извор: РТС, фото: Борис Радивојков

Први тренинг у оквиру пројекта одржан је у Новом Саду
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Превише обавеза, а премало вре-
мена довели су до тога да се све 
више тражи помоћ око кућних 
послова. Управо је то навело тим 

младих људи да покрену стартап - плат-
форму „Уради-заради“. 

Уколико вам је потребна поуздана 
особа да вам помогне у пословима у кући, 
попут чишћења и пеглања, али и неко да 
кува, чува кућне љубимце или поправи 
нешто, онда је за вас управо ова плат-
форма решење, јер сами бирате извр-
шиоца, али и одређујете цену. 

„Не треба вам 100 руку већ само 
једна да кликнете и нађете правог ка-
нидата“, кажу у Уради-заради тиму, до-
дајући да је платформа место где свако 
по потреби може да постави задатак који 
му одузима доста слободног времена и 
енергије и пронађе поуздану особу која 
ће то урадити за договорену цену. 

Уради-заради је новина на овим 
просторима, једина интернет платфор-
ма у Србији тог типа, настала са циљем 
да људима који имају мањак слободног 
времена обезбеди могућност да на прави 
начин заврше све обавезе у кући и иско-

ристе време по својој жељи. Онима који 
желе да раде, а то су углавном студен-
ти, домаћице и незапослени, ова плат-
форма нуди могућност да зараде. Све 
ово је врло корисно људима који живе у 
великим градовима, где пословни људи 
имају мањак слободног времена, а с дру-
ге стране огромна је потреба за бржом 
зарадом људи који имају вештине за 
обављање оваквих послова. 

Од покретача овог стартапа сазнаје-
мо да се највише тражи помоћ у кући, и 
то чишћење и пеглање веша, па најављују 
да ће се у наредном периоду фокусира-
ти управо на те послове. Цела идеја је 
да процес потраге за адекватним извр-
шиоцем, који мора бити поуздана особа 
која ће одговорити на потребе корисни-
ка, буде брз, јер више нема окретања те-
лефона и тражења препорука за таквог 
радника, већ сваки извршилац има свој 
профил са неопходним подацима и сваки 
задатак се организује и завршава у врло 
кратком року. 

„Дешавало се да нам се људи јаве 
данас за данас да се одради одређени 
посао и није се догодило да се то не за-

врши. Наша идеја је управо да пружимо 
брзу услугу, али је јако битно да посао 
буде обављен до краја и да клијент буде 
задовољан, па се прилагођавамо живот-
ном темпу и потребама клијената. Једна 
од предности платформе је што не губите 
превише времена, само кажете шта вам 
треба, а остало је на нама. Клијент бира 
колико дуго ће неко радити код њега, 
колика је цена и профил човека који ће 
бити ангажован“, објашњава Драгана 
Јовчић, један од оснивача стартапа Ура-
ди-заради.

Сајт функционише тако што особа 
којој је потребна услуга попуни на сајту 
упит са својим подацима и о задатку. 
Упит се затим прослеђује кандидатима 
који су се пријавили да раде такве задат-
ке и првих троје који се пријаве за посао 
и испуњавају услове повезује се са нару-
чиоцем услуге за даљи контакт, кажу у 
тиму Уради-заради.

Они који желе да раде имају посебан 
систем провере и пријаве и своје профи-
ле са свим информацијама које су битне 
за овакву врсту послова, а такође про-
лазе кроз посебан процес селекције. „Ко 

УРАДИ - ЗАРАДИ
Предузетничка прича
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заиста жели да ради може да заради и 
2 до 3 хљаде дневно, јер ми свакоднев-
но имамо понуде разлчичитих послова. 
Корисници услуга остављају коментаре 
по завршеном послу на сајту, који су у 
више од 90 одсто случајева позитивни, 
што нам говори да смо на правом путу“, 
каже Драгана.  

Да бисте радили на платформи Ура-
ди-заради не морате да будете профе-
сионалац, јер је посао доступан свима, 

без обзира на квалификације или годи-
не. „Свако ко жели може да ради, али по 
правилима и условима који морају да се 
поштују“, истиче она.

„Посебна вредност за оне који хоће 
да раде у нашем тиму и да стекну дода-
ту вредност, осим новца, јесте контакт са 
клијентом и то што могу да стекну драго-
цено искуство у послу и науче да функ-
ционишу у једној заједници и усавршавају 
се“, каже Јелена Јоксимовић, члан тима.

Говорећи о почецима стартапа, Јеле-
на прича да нису од старта имали подрш-
ку најближих, јер нису ни разумели шта 
они заправо желе да раде и какав је кон-
цепт самог пословања. „Родитељима је 
јако важно да деца имају сигуран посао 
и да буду финансијски обезбеђена, а код 
стартапа је ризично да ли ћете успети. 
Ипак, сматрам да свако бира сам шта ће 
у животу да ради. Код приватног бизниса 
је важно да имате жељу и вољу да ради-
те, као и да стално учите и напредујете. 
Ми смо кроз посао много научили, стекли 
практично знање“, прича нам Јелена.

Активан рад на пројекту почео је 
2016. године, почели су сами, али кажу 
да су имали подршку једног глобалног 
акцелератора, који им је обезбедио шес-
томесечну школу предузетништва, уз 
менторинг, на којој су научили све тајне 
пословања које су њихову идеју претво-
риле у реални посао. 

Планирају да усаврше платформу како 
би били што препознатљивији. „Кад неко 
помисли на чишћење у Београду да ми 
будемо прва асоцијација“, кажу. Увели су 
онлајн плаћање, фокусираће се у наредном 
периоду на послове који су најтраженији 
на тржишту, а поред детаљне селекције 
извршилаца планирају да у овој години 
започну Уради-заради академију, како би 
они добили додатну обуку и што боље и 
ефикасније одговорили на потребе клије-
ната. 

Желе да се за њих чује и ван граница 
наше земље, а план им је да своје посло-
вање започну у већим градовима Европе, 
који имају више од милион становника, 
јер су ту веће и потребе људи за оваквим 
услугама. 

Кажу да је пут до успеха дуг, али да 
се исплати, јер се на том путу много но-
вог научи и стекне драгоцено искуство, 
па чак и ако се циљ не оствари. 

„Водимо се правилима доброг и фер 
пословања, а задовољство нам је када на 
крају дана знамо да смо помогли онима 
који су нам се обратили“, истичу наше са-
говорнице. Јелена Бајевић

     
КОМШИЈЕ ПОМАЖУ 

КОМШИЈАМА
   Сличне платформе постоје свуда у све-
ту, па је у Америци познат Taskrabbit, који 
је основан са идејом „комшије помажу 
комшијама“. На платформи је могуће 
унајмити различите особе из своје око-
лине - компетентне и вољне да помог-
ну. Доступни људи су већ унајмљивани 
раније за сличне послове и на својим 
профилима имају наведена искуства ко-
рисника.
   Када је реч о европском тржишту, 
платформа Hello Alfred специјализова-
на је за услуге чишћења и одржавања 
станова, а такође постоји Helpling, који 
послује на сличан начин. На руском тр-
жишту активна је платформа YouDo, 
чији чланови преузимају све хонорарне 
послове које неко не може или не жели 
да уради.

„Имамо довољно људи у бази, преко 3.000, а многи 
активно раде, њих око 700. Увек имамо неког 
радника који ће обавити посао за вас“, кажу у 

тиму Уради-заради
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ПРЕДУЗЕТНИК ГОДИНЕ 
ДЕЈАН ПАПИЋ

Оснивач и власник компаније „Ла-
гуна“ Дејан Папић добитник је 
престижног признања ЕY Преду-
зетник године, које међународна 

ревизорско-консултантска компанија EY 
(Ernst&Young) додељује у Србији седму 
годину заредом. Награду су победнику 
уручили председник независног жирија 
Дарко Будеч и руководећи партнер ком-
паније ЕY за Србију, Црну Гору и Босну и 
Херцеговину Иван Ракић.

Поред главне награде, уручена су и 
признања Огњену Кисину, власнику ком-
паније „Конструктор група“ у поткатего-
рији ЕY Брзорастући предузетник годи-
не и Ивану Бјелајцу и Малиши Пушоњи, 
власницима компаније MVP Workshop, 
који су однели признање у поткатегорији 
ЕY Иновативни предузетник године.  

„Изузетна ми је част и задовољство 
што сам освојио награду ЕY Предузет-
ник године за 2018. годину. Ово није на-
града само мени, већ читавом тиму који 
броји више од 500 запослених, људи 
посвећених раду на књизи, раду на 
култури. Из дана у дан покушавамо да 
докажемо да култура има своје место у 
животу наших грађана и да читање није 
заборављено у Републици Србији. Шта-
више, читање постаје тренд, а поносан 
сам што Србија има чиме да се подичи 
у односу на земље региона, а то је изда-
ваштво“, истакао је Дејан Папић, власник 
компаније „Лагуна“ и ЕY Предузетник го-
дине за 2018. годину.

Папић је издавачку кућу „Лагуна“ ос-
новао 1998. године, а уједно је и оснивач 
Удружења издавача и књижара Србије, 
као и ланца књижара „Делфи“, а од пре пет 
година и Радија „Лагуна“. После 20 годи-

на успешног пословања, „Лагуна“ у својој 
понуди има најактуелнију литературу, уз 
„Лагунин клуб“ читалаца који броји више 
од 600.000 чланова. Као свог издавача, 
ову кућу је изабрало више од 1.400 стра-
них и 300 домаћих аутора. Лагуна је до 
сада објавила око 4.000 наслова, темпом 
издавања око 350 наслова годишње, што 
чини око 1,5 милиона примерака, а такви 
пословни планови, велико лично зала-

гање у раду и одабиру сарадника, довели 
су „Лагуну“ на водећу позицију у изда-
ваштву у Србији.

„Поносни смо што је у овогодишњем 
програму више од 30 кандидата учество-
вало у трци за престижно признање ЕY 
Предузетник године. Број пријављених 
кандидата из године у годину расте, па 
смо тако имали невероватну прилику 
да се током протеклих седам година 
упознамо са готово 200 предузетника, 
који заједно запошљавају 18.000 људи, а 
само у претходној години остварили су 
приход од невероватних 156 милијарди 
динара. Ови предузетници представљају 
светионике домаће привреде, а њихо-
ве номинације дају потврду и величају 
кредибилитет нашег програма“, изјавио 
је Иван Ракић, руководећи партнер ком-
паније ЕY за Србију, Црну Гору и Босну и 
Херцеговину.

Као носилац признања ЕY Преду-
зетник године 2018, Дејан Папић пред-
стављаће Републику Србију на избору 
за Светског ЕY Предузетника године 
у јуну у Монте Карлу. Поред добитни-
ка признања, у финалу су се за главну 
награду по одлуци независног жирија 
нашли: Милорад Крстић (Термоинжење-
ринг), Дарко Марјановић (Things Solver), 
Саша Поповић и Владан Остојић (Vega 
IT Sourcing), Софија Попара Пармаковић 
(Clever), Миодраг Радовановић (Подрум 
Радовановић). С. Даниловић
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Кључна улога потрошача

Сајам туризма - Египат партнер Србији 2020. године
Извор: РТС

У Србији, баш као и у Западној Европи, све је више обра-
зованих људи који напуштају градове и враћају се на 
имања предака, где производе органску и биолошки 
вредну храну, речено је на скупу у ЕУ инфо центру, на 

којем су главне теме биле потенцијал малих пољопривредних 
газдинстава и проблеми младих пољопривредника у Србији. 

Као основна дилема у овој области наведено је питање 
да ли нам је боље да развијамо индустријску производњу 
са великим агросистемима или да подстичемо породична 
пољопривредна газдинства и фирме?

Мали пољопривредник је централна фигура Национал-
не стратегије за развој пољопривреде, али не и у пракси, 
кажу у регионалном удружењу „Ама центар“. Истичу да 
је уз приватизацију и долазак крупних инвеститора по-
следњих 20 година у Србији нестало 300 хиљада пољоприв-
редних газдинстава.

Саша Петровић, еколошки активиста, новинар и аутор студије „Прехрамбени суверенитет у контексу Србије“, каже да сваке 
године агрохемијска индустрија подиже цене својих препарата, трошкови производње постају све већи, а тржиште све затвореније 
за мале произвођаче. Иако је њихов број још на нивоу статистичке грешке, у Србији, баш као и у Западној Европи, све је више обра-
зованих људи који напуштају градове и враћају се на имања предака, где производе органску и биолошки вредну храну.

Ретко ко може да обезбеди сертификате, али чак и без њих, продају све што произведу, а могли би и неколико пута више. 
„Нисмо у прилици, просто, зато што се тиме бавим ја и моја деца, и нема нас пуно који бисмо радили на земљи, да бисмо то све 
могли да обезбедимо, а људи заиста траже, зато што нам верују. То је храна коју користимо ми и наша деца“, каже Драгана Ђорђе-
вић, пољопривредница из села Сеча Река код Косјерића.

На скупу је истакнуто да кључну улогу на тржишту хране има потрошач.
„Потрошач има у једној руци новчаник, у другој има своју корпу и одговоран је за здравље првенствено своје породице, значи 

мора да буде информисан“, каже Јасмина Никитовић, уредница емисије „Знање имање“.
И земље попут Немачке, Француске и Белгије од 1970. године до данас изгубиле су 70 одсто пољопривредне производње на 

породичним газдинствима. Ипак, органску производњу подижу по неколико процената годишње.

Под слоганом „Лето је ближе него што мислите“, на Београдском сајму одржан је 41. Међународни сајам туризма, једна од најзна-
чајнијих и највећих манифестација у овом делу Европе. Сајам је обележио наступ око 700 излагача из око 40 земаља света, а манифе-
стацију је посетило око 70 хиљада људи. 

Ове године партнер Сајма туризма била је Бугарска, земља са којом Србија традиционално има добре односе у многим области-
ма, па тако и у туризму, али је ово била прилика за још бољу сарадњу.

„Бугарска и Србија су пријатељи, стратешки партнери, а туризам је кључ економије једне земље“, рекла је на отварању Сајма ту-
ризма министарка туризма Бугарске Николина Ангелкова и додала да је њену земљу прошле године посетило 9,3 милиона туриста.

Србија у области туризма бележи одличне резултате, па је, 
отварајући манифестацију, потпредседник Владе и министар тр-
говине, туризма и телекомуникација Расим Љајић рекао да је у 
2018. наша земља остварила 1,5 милијарди долара чистог девиз-
ног прилива од туризма, а да је за ову годину постављен циљ од 
1,7 милијарди долара, као и да се очекује око 3,6 милиона гостију. 

Београдски сајам туризма представља веома значајну прив-
редну манифестацију и подједнако је важан како за излагаче и 
посетиоце, тако и за пословне људе из целог света који се ту по-
везују и склапају нове послове. На овогодишњем сајму уведен је 
пословни портал Б2Б, како би се унапредила комуникација међу 
пословним партнерима. 

Посебна пажња посвећена је омладинском туризму, а одр-
жане су и бројне едукације и предавања на актуелне теме.

Истовремено са 41. Међународним сајмом туризма одржа-
на су још три сајма: 10. Међународни сајам вина - BeoWine, 15. 
Међународни сајам хотелско-угоститељске опреме HORECA и 
15. Сајам сувенира „Види Србију“.

ПОДРШКА ПРОИЗВОДЊИ ОРГАНСКЕ
И БИОЛОШКИ ВРЕДНЕ ХРАНЕ

ТУРИЗАМ - ЈЕДНА ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ ГРАНА ПРИВРЕДЕ

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


