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ВЕШТИНЕ ЗА 21. ВЕК

У Србији је започет образовни програм „Школе за 21. век“, у ок-
виру којег ће ученици свих основних школа имати прилику да сти-
чу вештине неопходне за савремено тржиште рада. Захваљујући 
инвестицији британске владе од 10 милиона фунти, више од ми-
лион ученика од петог до осмог разреда у региону учиће програ-
мирање, критичко размишљање и решавање проблема. Школе ће 
бити опремљене микро:бит уређајима - џепним рачунарима који 
ће помоћи ученицима да науче нове дигиталне вештине и основе 
програмирања и то на забаван и интерактиван начин. 

Овај програм важан је и за наставнике, јер ће и они проћи обу-
ку кроз коју ће научити како да унапреде и примене иновативне 
и креативне приступе у настави и да креирају практичне планове 
активности, односно да припреме своје ђаке за живот и рад у 21. 
веку.

Директорка Покрајинске службе за запошљавање АП Војводи-
на Снежана Седлар у интервјуу за „Послове“ каже да се поред пада 
незапослености у Војводини бележи и раст запослености, што је 
резултат сталног рада на привлачењу инвестиција и отварању но-
вих радних места. Она истиче изузетну сарадњу са послодавцима у 
свих 45 локалних самоуправа на територији Војводине, као и то да 
су овогодишњи приоритети Акционог плана запошљавања усме-
рени на улагање у људске ресурсе, отварање нових радних места и 
подстицање социјалне инклузије на тржишту рада.

У читавој Србији у току је промоција јавних позива и конкурса 
које спроводи НСЗ и бележи се велико интересовање послодаваца. 
Промоције се организују како би се корисници што боље информи-
сали о условима и начинима укључивања у програме и мере. 

Ово је период када велики број тражилаца запослења своју 
шансу може да пронађе на сајмовима запошљавања који се орга-
низују у целој Србији. Та мера традиционално даје добре резултате 
у смањењу незапослености. Водимо вас на сајам у Ужицу, на којем 
је посао могло да нађе 270 људи и на сајам у Кикинди, где се пред-
ставило 20 послодаваца који су понудили чак 400 радних места.

Уз подсећање да су у октобру прошле године уведене пореске 
олакшице за почетнике у бизнису, стиже информација да их је у 
прва три месеца откад су уведене користило више од хиљаду људи 
у 30 општина и градова. У НАЛЕД-у, који је један од иницијатора 
увођења пореског ослобођења, кажу да је та мера превазишла 
очекивања.
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П окрајинска влада усвојила је Акциони план запошља-
вања у Војводини, којим је опредељено 88,8 милиона ди-
нара за подршку мерама активне политике запошља-
вања у 2019. години. Покрајинским акционим планом 

запошљавања планиране су три мере активне политике запо-
шљавања: субвенције за самозапошљавање, за које је опредеље-
но 30 милиона динара, ново запошљавање биће финансирано са 
48 милиона, док је за спровођење јавних радова издвојено 10,8 
милиона динара.

Покрајинска служба за запошљавање учествовала је ак-
тивно у изради овогодишњег Покрајинског акционог плана 
запошљавања заједно са Секретаријатом за привреду и тури-
зам и социјалним партнерима, послодавцима и другим реле-
вантним инстиитуцијама.

„Овогодишњи приоритети Акционог плана запошљавања у 
Војводини усмерени су на улагања у људске ресурсе, отварање 
нових радних места и подстицање социјалне инклузије на тр-
жишту рада“, каже у интервјуу за „Послове“ Снежана Седлар, 
директорка Покрајинске службе за запошљавање НСЗ.

Шта показују статистички подаци? Да ли се бележи 
смањење броја незапослених на територији Војводине?

- Према подацима статистике Покрајинске службе за запо-
шљавање, на крају фебруара ове године на евиденцији НСЗ је 
било 118.878 незапослених, што представља смањење за чак 
14.982 или 11,2% у односу на крај истог месеца претходне го-
дине, а по истим подацима у фебруару ове године у Војводини 
је нашло посао 19 и по хиљада људи.

Колико је нових радних места отворено током 2018. 
године? Који су послови најтраженији?

- Посебно је важно да се поред пада незапослености 
у Војводини бележи и раст запослености, што је резултат 
сталног рада на привлачењу инвестиција и отварању нових 
радних места. То говори о добро синхронизованом раду ре-
публичких, покрајинских и локалних органа власти. Циљ 
нам је једноцифрена стопа незапослености и предано ћемо 
радити да га достигнемо. Када је реч о најтраженијим посло-
вима, најбрже посао налазе здравствени радници, фарма-
цеути, технолози, инжењери, машински и грађевински и ИТ 
стручњаци. Желим да напоменем и значај сајмова запошља-
вања, на којима је током прошле године посао нашло више од 
4.800 незапослених.

У току је промоција јавних позива у целој Србији, у 
циљу што боље информисаности послодаваца и корис-
ника. Колико је интересовање у Војводини?

- Покрајинска служба са запошљавање је активно укључе-
на у промоцију јавних позива на терену, заједно са колегама из 
Дирекције НСЗ и филијала, а све са циљем да остваримо што 
бољи контакт са послодавцима и представницима локалних 
самоуправа и дамо им све неопходне информације о мерама у 
које могу да се укључе. 

Веома сам задовољна великим одзивом и интересовањем 
послодаваца са територије АП Војводине за мере и програ-
ме НСЗ, посебно што смо чак и у малим и слабо развијеним 
општинама, попут Ирига и Опова, имали од 50 до 100 заинте-
ресованих послодаваца, а у Новом Саду их је на презентацији 
јавних позива било више од 400. Морам да поменем да наша 
служба током целе године промовише мере и програме АПЗ 
које спроводе Национална служба и Покрајински секретаријат 
за привреду и туризам.

Каква су искуства службе у раду са послодавцима и 
какви су планови за бољу сарадњу? Како тече сарадња 
са локалним самоуправама?

- Све информације које добијамо од сарадника важне су нам и 
корисне како бисмо унапредили свој рад. Велики одзив привред-
ника са територије целе Војводине на презентацијама јавних по-
зива одличан је показатељ наше добре сарадње, а то нам је уједно 
и одлична прилика да у непосредном разговору са њима чујемо 
предлоге и сугестије. Искуство нам показује да послодавци који су 
до сада користили наше мере углавном желе да наставе сарадњу, 
а у центру пажње су нам сада нови корисници, посебно мањи пре-
дузетници, јер су нам сви послодавци једнако важни. 

Имамо веома добру и дугогодишњу сарадњу са свих 45 
локалних самоуправа у Војводини. У свим општинама су фор-
мирани локални савети за запошљавање и већина је усвојила 
акционе планове запошљавања.

У Војводини је приметна мобилност радне снаге. Како 
задржати младе и стручне раднике у земљи?

- То је горући проблем не само у нашој земљи већ у целом 
региону. Решавање проблема је препознато као питање од нај-
вишег националног значаја, о чему сведочи и формирање Ко-
ординационог тима који се посебно бави том темом. У Војводи-
ни је у последње 3 године све више инвестиција и нових радних 
места, што је изузетно значајно за останак младих и стручних 
људи у земљи. Од бројних инвестиција посебно бих издвојила 
изградњу Научно-технолошког парка, који би требало да почне 
са радом у септембру ове године. Посао ће ту наћи око 3.000 
високообразованих људи и радиће око 80 малих стартап ком-
панија или бизнис инкубатора, закључује Снежана Седлар, ди-
ректорка Покрајинске службе за запошљавање НСЗ.

Душко Крнајац, Јелена Бајевић

ИНВЕСТИЦИЈЕ И НОВА РАДНА 
МЕСТА У ВОЈВОДИНИ

Интервју с поводом
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З а послове будућности, поред кла-
сичног образовања, биће неопходне 
нове вештине и знања. Нове техно-
логије мењају наше животе великом 

брзином, а дигитално доба захтева креа-
тивни и аналитички приступ решавању 
проблема. Данас већ постоји раскорак из-
међу формалног образовања и вештина 
које траже послодавци, а ни не знамо шта 
нас од послова чека у будућности. Истра-
живања предвиђају да су ти послови у 
највећем броју у ИТ индустрији, а предња-
че програмери за развој софтвера и апли-
кација, аналитичари за рад са подацима, 
специјалисти за велике количине података 
и за нове технологије…

Програм „Школе за 21. век“ управо 
представља одговор на такве захтеве, па 
се тако, учећи их модерним вештинама, 
деци дају знања која ће им обезбедити 
боље шансе за запошљавање, али и лич-
ни напредак. Овај програм у нашој земљи 
обухватиће 1.150 основних школа у свим 
градовима, односно више од милион уче-
ника од петог до осмог разреда у региону. 
Установе ће бити опремљене микро:бит 
уређајима - џепним рачунарима, који ће 
помоћи ученицима да науче нове диги-
талне вештине и основе програмирања и 
то на забаван и интерактиван начин. 

Овај програм важан је и за настав-
нике, јер ће и они проћи обуку кроз коју 
ће научити како да унапреде и примене 
иновативне и креативне приступе у на-
стави и да креирају практичне планове 
активности, односно да припреме своје 
ђаке за живот и рад у 21. веку.

Представљајући све бенефите програ-
ма „Школе за 21. век“, Клер Сирс, дирек-
торка „Бритиш каунсила“ (British Council) 
за Западни Балкан, подсетила је да је 
пилот фаза програма спроведена током 
претходне две године и да су резултати 
охрабрујући, јер су ученици показали ве-
лико интересовање за програмирање. 

„Чак 86 одсто ученика је изјавило да 
је таква настава занимљивија, а резултат 

је већа мотивација на часовима, тимски 
рад и креативност. Учење је постало за-
бавно. Наставници су увидели важност 
примене критичког размишљања и ре-
шавања проблема у настави“, поручила 
је Клер Сирс и додала да је Велика Брита-
нија прва на свету увела програмирање 
као обавезан предмет.

Четврта индустријска револуција по-
ставља бројне изазове и велико је питање 
како на прави начин одговорити. Као кључ-
ни разлог за незапосленост, у земљама За-
падног Балкана наводи се образовање које 
не одговара потребама тржишта рада, због 
чега је овај програм још значајнији. 

„Реформа образовања најважнија је 
реформа коју Влада Србије спроводи, а 

ВЕШТИНЕ ЗА САВРЕМЕНО 
ТРЖИШТЕ РАДА

ТЕМА БРОЈА    Започет образовни програм „Бритиш каунсила“ и британске владе

Ученици свих основних школа у Србији у оквиру трогодишњег програма „Школе 
за 21. век“ имаће прилику да стичу вештине неопходне за савремено тржиште 
рада. Захваљујући инвестицији британске владе од 10 милиона фунти, више од 
милион ученика од петог до осмог разреда у региону учиће у својим школама 

програмирање, критичко размишљање и решавање проблема

У Музеју науке и технике, на презентацији програма 
„Школе за 21. век“ представили су се и основци који су 
имали прилике да раде на микро:биту. Тако су ђаци из 

Основне школе „Мирослав Антић“ из Футога осмислили 
енергетски ефикасну кућу и помоћу уређаја контролишу 

ниво светлости и температуру у кући
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пројекат ‘Школе за 21. век’ се потпуно ук-
лапа у политику Владе на том пољу. Овај 
пројекат је изузетно важан за будућност, 
јер више неће бити каријере за цео живот, 
већ ће нове генерације морати да буду 
спремне да уче током целог живота“, ис-
такла је председница Владе Републике 
Србије Ана Брнабић. Као највећи недос-
татак досадашњег образовног система 
она је навела наставу пуну непотребних 
информација.

„У будућности децу треба учити ана-
литичком и алгоритамском размишљању, 
вештинама креативног мишљења и ре-
шавања проблема, што желимо и да по-
стигнемо реформом образовања“, рекла је 
премијерка и додала да реформа треба да 
пружи одговор на то како ће у будућности 
изгледати српска економија и друштво. 
Она је подсетила да је у наше основне 
школе уведено програмирање као обаве-
зан предмет, да су набављени речунари, 

да су школе повезане на безбедан интер-
нет и најавила увођење брзог интерне-
та, повећање броја специјализованих ИТ 
одељења у гимназијама и повећање ка-
пацитета за упис на техничке факултете. 
„Издвојено је сто милиона евра само за 
инфраструктуру и истраживање, науку и 
иновације“, закључила је Ана Брнабић.

Амбасадор Велике Британије у Бео-
граду, Денис Киф, рекао је да му је част 
што учествује у покретању једног од 
највећих образовних програма: „Поносан 
сам што ће читава једна генерација осно-
ваца у Србији бити у прилици да, уз нашу 
помоћ, развије нове вештине и учествује 
у историјском пројекту изградње школа 
спремних за 21. век и његове изазове“.

После презентације програма одржа-
на је панел дискусија на којој се говори-
ло о вештинама неопходним за послове 
будућности. На панелу су учествовали и 
ђаци, прваци Балкана у кодирању, Стра-
хиња Тадић и Душан Стефановић, који су 
свој изум „Одело за 21. век“ представи-
ли на Сајму иновација у Лондону, где су 
привукли велику пажњу. Њихов изум би 
требало да помогне људима који се опо-
рављају након прелома. 

Катарина Алексић, саветница мини-
стра просвете, рекла је да управа школе 
мора да подржава поцесе трансформа-
ције. „Наставници су, такође, укључе-
ни у обуке, јер морају да знају да ће им 
ученици бити партнери у овом процесу. 
Ученици су у центру новог образовања, 
њих питамо и чујемо, они имају право да 
уче кроз игру. Овде говоримо о слободи 
у образовању, неговању критичког миш-
љења, а циљ нам је да из основне шко-
ле ученици изађу као поуздани млади 
људи“, рекла је Катарина.

„Кључ је у начину сагледавања про-
блема, а основе које су везане за алгори-
тамско размишљање обезбеђују нам успех 
у послу“, закључио је Небојша Ђурђевић, 
генерални директор Иницијативе „Диги-
тална Србија“. Јелена Бајевић

     
ОБРАЗОВАЊЕ ЗА МИЛИОН УЧЕНИКА

   „Школа за 21. век“ је трогодишњи програм који ће обезбедити образовање за милион 
ученика из региона у области критичког размишљања, решавања проблема и програми-
рања. Омогућава ученицима да уче на забаван, интерактиван и иновативан начин и код 
деце се развија алгоритамска писменост, која омогућава делотворнију примену савре-
мених информационих технологија.
   Школе ће бити опремљене микро:бит уређајима, џепним рачунарима, помоћу којих ће 
ученици научити нове дигиталне вештине и основе програмирања на забаван и интерак-
тиван начин.

„Чак 86 одсто ученика је изјавило да је овакав 
начин учења на часовима занимљивији, а резултат 

је већа мотивација ђака, тимски рад и креативност. 
Учење је постало забавно“, речено је на представљању 

програма „Школе за 21. век“
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У циљу реализације програма и мера активне политике 
запошљавања, предвиђених Програмом рада за 2019. го-
дину, Национална служба за запошљавање расписала је 
јавне позиве и конкурсе за подстицање запошљавања. За 

ове намене је из буџета Републике Србије издвојено 4 милијар-
де динара, уз додатних 550 милиона динара за реализацију 
мера професионалне рехабилитације и подстицања запошља-
вања особа са инвалидитетом. Како би позиви и конкурси, њи-
хове појединости, услови и начини реализације, били што боље 
представљени, пре свега послодавцима који би требало да ко-
ристе подстицајне мере, презентације су организоване широм 
Србије. 

Ниш
Филијала Ниш НСЗ представила је послодавцима из Сврљи-

га програме и мере активне политике запошљавања у просто-
ријама Основне школе „Добрила Стамболић“. Презентацији је 
присуствовало око 50 послодаваца, којима се обратио директор 
Националне службе за запошљавање Зоран Мартиновић.

„Дошли смо да чујемо директно од вас, којима су ове мере 
и намењене, како оне у пракси функционишу и колико су сред-
ства која Национална служба за запошљавање издваја заправо 
сврсисходна. Повратне информације које добијемо су за нас ве-
ома значајне, у циљу кориговања и даљег унапређења наших 
програма и мера“, рекао је Мартиновић.

„Тренутно се на евиденцији НСЗ на територији општине 
Сврљиг налази 1.500 незапослених, а надамо се да ће тај број, из-
међу осталог и захваљујући нашим програмима и мерама, наста-
вити да се смањује. У истом периоду пре 5 година на евиденцији 
је било 2.000 незапослених, тако да су позитивни помаци евидент-
ни“, нагласио је директор нишке филијале НСЗ Бобан Матић. 

Филијала Ниш НСЗ програме и мере активне политике за-
пошљавања презентовала је и у општинама Алексинац, Ражањ 
и Мерошина, као и у Градској општини Нишка Бања. Директор 
нишке филијале НСЗ Бобан Матић, на презентацији одржаној у 
Алексинцу истакао је да су ови састанци прилика да се охрабре 
сви привредници да аплицирају по основу неког од расписа-
них јавних позива.

„Ситуација у Алексинцу је данас много боља него пре 5 го-
дина, када смо на евиденцији имали преко 8.500 незапослених. 
Велики допринос овом побољшању дала је упрaвo Национална 
служба за запошљавање, са којом из године у годину имамо 

све бољу сарадњу“, истакао је председник Општине Алексинац 
Ненад Станковић. 

Највећи број питања послодаваца се односи на износе фи-
нансијских средстава по мерама, као и на обавезе које се пре-
узимају учешћем у програмима и мерама активне политике 
запошљавања НСЗ. „Привредници, али и незапослена лица, 
могу конкурисати за неки од јавних позива у складу са својим 
потребама и могу рачунати на нашу подршку, како приликом 
конкурисања, тако и касније током реализације програма и 
мера“, истакла је заменица директора Филијале Ниш НСЗ На-
таша Станковић.

Западнобачки управни округ
Послодавци из приватног и јавног сектора који послују на 

територији Западнобачког управног округа, присуствовали су 
презентацијама јавних позива и конкурса које су организова-
не са циљем што бољег информисања о појединостима сваког 
јавног позива, условима конкурисања, потребној документа-
цији, начину реализације и другим сродним темама. 

Презентацијама су присуствовали и представници град-
ских управа, који су истакли да све четири општине остварују 
веома добру сарадњу са Националном службом за запошља-
вање, пре свега кроз локалне акционе планове запошљавања. 
Све општине у округу и ове године издвојиће средства за 
подршку послодавцима да дођу до адекватне радне снаге, а не-
запосленима да се преквалификују, обуче и дођу до запослења. 

ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ЈАВНИХ ПОЗИВА
 ШИРОМ СРБИЈЕ

Послодавци позвани да се укључе у програме и мере активне политике запошљавања

Сврљиг

Алексинац 

Сомбор
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Презентацијама у Сомбору и Апатину присуствовао је и 
Петар Јарић, заменик директора НСЗ, који се захвалио послода-
вцима на посвећеном времену, истакавши да је сваки послода-
вац једнако битан, они који запошљавају једног радника и они 
који запошљавају већи број радника. „Циљ Националне служ-
бе за запошљавање је да представимо послодавцима мере и 
активности које спроводимо, како би они који су сарађивали 
са нама обновили сарадњу, а са друге стране да мотивишемо 
нове послодавце да се определе за неки од наших програма“, 
истакао је Јарић. 

Секула Тањевић, директор Филијале Сомбор НСЗ, позвао је 
послодавце да дају предлоге о изменама и допунама које би 
требало унети у јавне позиве, како би се унапредио рад и доби-
ли бољи резултати. На презентацијама су послодавци добили 
информације и о програмима и мерама активне политике за-
пошљавања који се финансирају из буџета Аутономне Покраји-
не Војводине. 

Крушевац
Филијала Крушевац НСЗ је одржала презентацију јавних 

позива у сарадњи са Градском управом града Крушевца и 
Регионалном привредном комором Расинског округа, која је 
представила друге изворе финансирања.

Презентацији је присуствовао и Драган Јаковљевић, члан Уп-
равног одбора НСЗ, који је истакао: „Ове године смо 4 милијарде 
динара определили за активне мере запошљавања и 550 ми-
лиона за подстицање запошљавања особа са инвалидитетом. 
На то треба додати и средства која свака локална самоуправа 
удружује кроз локални акциони план, а на сваки динар који, по 
правилима Националне службе, удружи, ми додамо још динар“.

Градоначелница Крушевца Јасмина Палуровић говорила је о 
мерама Локалног акционог плана запошљавања и износу средста-
ва које је Град издвојио ове године за подстицање запошљавања. 

Прокупље
У организацији Филијале Прокупље НСЗ, презентације про-

грама и мера активне политике запошљавања одржане су у 
општинама Житорађа, Блаце и Куршумлија. Ана Ђорђевић, в.д. 
директора Филијале Прокупље НСЗ, истакла је као основни циљ 
промоција да се приближи понуда програма и мера активне 
политике запошљавања послодавцима који припадају приват-
ном сектору, а све у циљу смањења незапослености. Она је на-
поменула да ово нису једини јавни позиви и конкурси током ове 
године, већ да се очекују и нови, из средстава претприступних 
фондова ЕУ, као и локалних самоуправа.

Највише послодаваца присуствовало је презентацији у Бла-
цу (47), док су у Куршумлији била присутна 32 послодавца, као 
и у Житорађи.  

Лесковац
Филијала НСЗ у Лесковцу презентовала је јавне позиве и кон-

курсе послодавцима на територији свих општина Јабланичког 
округа. Централна презентација је одржана  у Центру за стручно 
усавршавање у Лесковцу. 

„Наша основна идеја је да дођемо до сваког послодавца, до 
малих и средњих предузећа, јер је изузетно важно да људи који 
послују виде колико је све ово што нудимо њима доступно. Наш 
циљ је да лично дођемо у сваку средину и информишемо послода-
вце како да искористе средства која нуди НСЗ, а која су бесплатна, 
бесповратна и бескаматна“, истакао је Драган Јаковљевић, члан 
Управног одбора НСЗ, на презентацији којој је присуствовало више 
од 80 послодаваца. Јаковљевић је додао да ће, осим средстава оп-
редељних од стране НСЗ, ове године заинтересовани послодаваци 
моћи да конкуришу и за средства локалних самоуправа, као и из 
претприступних фондова ЕУ и ИПА. 

Директор лесковачке филијале НСЗ Дејан Станковић иста-
као је да ће ове године финансијским мерама за подстицање 
запошљавања у Лесковцу и Јабланичком округу бити обух-
ваћена 722 лица, а када се узму у обзир и програми које ће 
финансирати локална самоуправа - 1.100 лица.

Крагујевац
Презентацији јавних позива НСЗ у Крагујевцу присуство-

вало је више од 80 послодаваца, највећим делом из приватног 
скетора, али и удружења која су углавном заинтересована за 
програм јавних радова. Градоначеник Крагујевца Радомир 
Николић представио је све мере које се у том граду предузи-

мају на смањењу незапослености, док је Драган Јаковљевић, 
члан УО НСЗ, истакао да је менаџмент НСЗ одлучио да ове го-
дине обиђе сваки град и општину у Србији, да се представе про-
грами и мере, да се чује шта су проблеми и како може да се 
помогне.

На евиденцији Националне службе за запошљавање у Кра-
гујевцу тренутно се налази 18.435 лица, од чега 58 посто чине 
жене, а 36 процената старији од 50 година. „Забележен је и мањи 
проценат незапослених до 30 година“, истакла је Горица Бачанин, 
директорка филијале НСЗ у Крагујевцу, и позвала привреднике 
да се активно укључе са својим предлозима и сугестијама, како 
би мере активне политике запошљавања, али и структура радне 
снаге, били прилагођени потребама привреде и послодаваца.

Шабац
На презентацији програма и мера активне политике запо-

шљавања у Шапцу, око 60 присутних привредника поздравио 
је директор Филијале Шабац НСЗ Радивоје Мићић, који је ис-
такао значај размене информација и сарадње државних ин-

Лесковац

Крагујевац

Житорађа



ституција, привредних друштава и предузетника. Слободан-
ка Џиновић Којић, шеф Канцеларије за предузетништво ПКС, 
нагласила је важност одржавања скупова на којима се пред-
стављају и промовишу мере за подстицање пословања и раз-
вијање предузетништва.

Послодавцима из Шапца представљени су и програми фи-
нансијске подршке које нуде Привредна комора и Фонд за раз-
вој РС. Шабачка филијала НСЗ организовала је презентације и 
у својим испоставама у Владимирцима, Богатићу и Коцељеви. 
Осим представника филијале, промоцијама у Богатићу и Вла-
димирцима присуствовао је и члан УО НСЗ Драган Јаковљевић, 
који је одговарао на питања послодаваца, а осврнуо се и на 
очекивања и кретања на тржишту рада.

Вршац
Презентација активних мера запошљавања за 2019. годину 

у Вршцу одржана је у великој сали Градске управе. Окупљени 
послодавци су били у прилици да чују више о условима конку-
рисања, начинима реализације, као и потребној документацији 
за подношење захтева на 12 јавних позива и конкурса које је 
расписала НСЗ. „Посредовање у запошљавању врши се на ос-
нову Закона о запошљавању, који каже да сам послодавац бира 
лице које ће запослити, а такође и лице само бира запослење. 
Наша улога је да посредујемо у запошљавању. Такође, битно је 
напоменути да се субвенционисање послодаваца не везује за 
лице које послодавац упошљава, већ за радно место“, истакла 
је директорка Филијале Вршац НСЗ Наташа Вулић.

Панчево
Презентацију јавних позива у Дому културе у Опову отво-

рио је председник те општине Зоран Тасић, који је истакао да 
се у Опову ствара веома повољан амбијент за привредна деша-
вања и да је у плану отварање две индустријске зоне у сарадњи 
са Словачком Републиком, тако да ће бити нових радних мес-
та и запошљавања. Истакао је и веома добру сарадњу са На-
ционалном службом за запошљавање, као и да је ове године 
за ЛАПЗ издвојено 500 хиљада динара за меру јавних радова.

Невена Живковић Штековић, испред Покрајинске службе 
за запошљавање, презентовала је мере које ће финансирати 
Секретаријат за привреду и туризам АПВ и истакла да је ове 
године издвојено више од 80 милиона динара за самозапошља-
вање, нова радна места и јавне радове. Изразила је наду да ће 
реализација мера и програма за запошљавање на територији 
АП Војводине бити веома успешна као и претходних година.

У просторијама Општине Ковачица, на презентацији јав-
них позива присутнима се обратио директор панчевачке фи-
лијале НСЗ Ђорђе Лукач, а догађају су присуствовали директо-
ри јавних предузећа и организација, као и бројни послодавци 
из ковачичке општине. 

„Ове године су по Локалном акционом плану запошљавања 
удружена републичка и општинска средства у износу од укупно 
3 милиона динара, што ће допринети да се око 20 лица укључи у 

меру јавних радова. У општини Ковачица је тренутно на евиден-
цији 2.200 незапослених лица, од којих је чак 53% са средњом 
стручном спремом, 33% су неквалификована и нискоквалифико-
вана лица и 14% лица са вишом и високом стручном спремом, 
а надамо се да ће се овај број смањити након реализације ових 
финансијских мера“, истакао је Лукач. 

Лазаревац
Лазаревачким послодавцима представници београдске 

филијале НСЗ презентовали су 12 актуелних јавних пози-
ва и конкурса за подстицање запошљавања. Сарадница из 
Одељења за програме запошљавања и предузетништво Тања 
Миленковић представила је програм јавних радова за незапос-
лене особе са инвалидитетом, програме самозапошљавања за 
незапослена лица, вишкове запослених и ОСИ, као и за особе 
ромске националности и програм запошљавања теже запо-
шљивих лица.

„Због развијености општина, Београд ове године неће моћи 
да организује класичне јавне радове, већ само јавне радове за 
особе са инвалидитетом. Поред тога, новина за ову годину је 
и да су новчани износи увећани по свим овим програмима“, 
рекла је Миленковићева. Јавне позиве и конкурсе из области 
додатног образовања и обука представила је начелница тог 
одељења Марчела Вуинац Обућина, док је саветница за запо-
шљавање особа са инвалидитетом, Зорица Ристић, представи-
ла послодавцима из Лазаревца два јавна позива намењена овој 
категорији незапослених. 

Јужнобачки округ
Филијала Нови Сад НСЗ је у сарадњи са локалним само-

управама представила јавне позиве и конкурсе предузетници-
ма у Новом Саду, Бачком Петровцу, Врбасу, Жабљу, Темерину, 
Србобрану, Бечеју, Сремским Карловцима, Беочину, Бачу, Бач-
кој Паланци и Тителу. Презентацијама је присуствовало више 
од хиљаду привредника и представника јавног сектора.

Директорка Филијале Нови Сад НСЗ Татјана Видовић по-
ручила је послодавцима да искористе средства која су им на 
располагању, да интензивирају сарадњу са НСЗ како би зајед-
ничким снагама смањили незапосленост и отворили нова рад-
на места. „Циљ нам је“, додала је Видовићева, „да се што више 
нових послодаваца, посебно малих и средњих предузећа која 
до сада нису користила подстицаје НСЗ, упозна са њима и ове 
године укључе у сарадњу са Националном службом“.

На презентацијама је било речи и о мерама које ће бити фи-
нансиране из буџета Владе АП Војводине. Послодавци су на свим 
састанцима поставили велики број питања, а да би добили пра-
ве одговоре, у појединим општинама, попут Бечеја и Титела, у 
дискусији су учествовали и чланови Управног одбора НСЗ Дејан 
Пауновић и Дејан Пантелић.

Јавни позиви и конкурси Националне службе за запошља-
вање објављени су 22. фебруара на сајту Националне службе 
за запошљавање - www.nsz.gov.rs и у дневном листу „Вечерње 
новости“, као и у публикацији „Послови“ од 27. фебруара.

Прес НСЗ
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Ковачица

Србобран



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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТА

994
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              10 
Медицина                                         13
Пољопривреда 23
Индустрија и грађевинарство             23
Саобраћај и везе                                       25
Наука и образовање                          25

Бесплатна публикација о запошљавању 927.03.2019. |  Број 822 |   
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               Администрација и управа

ЛОЗНИЦА

БИБЛИОТЕКА „17. СЕПТЕМБАР“
15318 Мали Зворник, Краља Петра I 26

тел. 015/471-298

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема, најмање 240 
ЕСПБ, односно основне студије у трајању од нај-
мање четири године; да кандидат има најмање 
3 године радног искуства у области културе. Уз 
пријаву кандидат подноси: оверену фотокопије 
дипломе о завршеном факултету/школи; доказ о 
радном стажу у култури; уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци; уверење да није осуђи-
ван за кривична дела која га чини неподобним за 
вршење функције, не старије од 6 месеци; уверење 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак, не старије од 6 месеци; краку биографију 
и програм рада и развоја Библиотеке у мандатном 
периоду. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања. Пријаве доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „Конкурс за директора - не 
отварати”, на адресу школе или лично организато-
ру материјално финансијских послова Библиотеке. 
Уколико је пријава поднета препоручено, путем 
поште, тада се као дан пријаве на конкурс рачуна 
дан пријема пошиљке од стране поште. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”

22410 Пећинци, Индустријска зона
Орачко поље бб

Дипломирани грађевински 
инжењер хидротехничког смера

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује рад у свом сектору и 
координира послове са осталим секторима; пред-
лаже директору предузећа мере ради побољшања 
организације рада и унапређења; издаје опера-
тивне налоге за извршење послова; учествује у 
изради годишњег плана рада; учествује у изради 
кварталних и месечних планова рада и врши кон-
тролу извршења; саставља све извештаје и води 
рачуна о законским и другим роковима израде и 
достављања истих; организује послове око при-
премања и подношења конкурсних документација 
за финансирање пројекта; организује и учествује у 
пословима закључивања и реализације пословних 
уговора; пружа помоћ директору предузећа при 
успостављању и примени система менаџмента ква-
литетом; координира и контролише инвестиционе 
радове; координира рад на састављању понуде 
за извођење радова; води пословне разговоре са 
кооперантима и наручиоцима посла; контактира 
са домаћим и страним партнерима; води рачуна 
и стара се о исправности возног парка предузећа, 
укључујући све машине и алате и рационалном 
коришћењу и одржавању истог; врши координа-
цију рада приликом настанка хаварија; одговоран 
је за рад Техничке службе и испуњење циљева 
производње; одговран је за правилно функцио-
нисање и одржавање опреме, техничких система 
и објеката (пречистача, црпних станица, фабри-
ке воде и свих водозахвата и др.); планира, орга-
низује и врши контролу превентивног и колекти-
вног одржавања; даје предлоге за набавку опреме 
и води пројекат набавке и мањих инвестиција на 
објектима и инсталацијама; врши контролу проце-

са набавке резервних делова за процесну опрему 
и техничке системе; одговоран је за поштовање 
принципа пословања, ажурност и комплетност 
техничке документације; врши анализу техничких 
аспеката пословања и предлагања мера за уна-
пређење процеса водоводног и канализационог 
система; одговоран је за функционисање водовод-
ног и канализационог система; обавља све послове 
у вези снабдевања водом за пиће система јавног 
водовода, сакупљање, одвођење и пречишћавање 
отпадних вода системом јавне канализације; одго-
воран је за испуњење еколошких стандарда, одр-
жавање опреме и услова производње; организује, 
управља и контролише рад, вођење, мотивацију, 
подршку и развој чланова тима; брине се о стал-
ном стручном-научном и практичном усавршавању; 
стара се о радној дисциплини; организује и контро-
лише примену мера БИЗНР и ППЗ у свом делокругу 
рада; одговоран је за примену усвојених стандарда 
у раду; прати промену одговарајуће законске регу-
лативе; обавља и друге послове у складу са приро-
дом посла и по налогу директора; обавезан је да 
буде у приправности да се одазове позиву посло-
давца за обављање послова и ван радног времена, 
нерадним данима и празницима, ако се укаже таква 
прилика - пасивно дежурство.

УСЛОВИ: висока стручна спрема - VII/1 степен, дипло-
ма Грађевинског факултета Универзитета у Београду 
- хидротехничког смера или диплома Факултета тех-
ничких наука у Новом Саду - Грађевински одсек - смер 
хидротехника; са поседовањем најмање једне лицен-
це (313, 314, 332, 410, 413, 414 или 432); са искуством 
у струци од најмање 3 године; познавање рада на 
рачунару; организационе способности; активни возач 
Б категорије; спремност на тимски рад и рад под при-
тиском. 

Дипломирани електроинжењер
познавање аутоматике и енергетике, 

пробни рад 3 месеца

Опис послова: учествује у пуштању у рад опреме 
и уређаја за аутоматизацију, даљинско очитавање, 
управљање и регулацију на системима водовода и 
канализације; сарађује на подешавању свих мер-
но-регулационих и заштитних уређаја, учествује у 
инсталирању нових уређаја као и у отклањању свих 
кварова на мерно-регулационој и електро-енергет-
ској опреми и уређајима; учествује у давању пода-
така за планирање и учествује у реализацији плана 
превентивног, текућег и инвестиционог одржавања 
на систему водоводне и канализационе мреже и 
комплетној аутоматици у предузећу; учествује у 
давању података и у изради свих врста планова 
(радова, набавки, развоја, иновација...) и прати 
њихову реализцију; обавља друге послове по нало-
гу непосредног руководиоца. 

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII/1 степен, 
електротехнички факултет; са искуством у струци 
од најмање 2 године, познавање рада на рачунару; 
организационе способности; активни возач Б кате-
горије; спремност на тимски рад и рад под притис-
ком.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећу документа-
цију: пријаву на јавни позив са кратком биографијом, 
фотокопију дипломе о завршеном Грађевинском 
факултету Универзитета у Београду - хидротехнич-
ког смера или Факултета техничких наука у Новом 
Саду - Грађевински одсек - смер хидротехника; 
фотокопију дипломе о завршеном Електротехнич-
ком факултету, фотокопију неке од напред наведе-
них лиценци, фотокопију личне карте (биометријски 
очитана), фотокопију извода из матичне књиге 
рођених, фотокопију уверења о држављанству, уве-
рење из казнене евиденције да нису осуђивани за 
кривично дело на безусловну казну затвора од нај-
мање шест месеци, као и уверење да против њих 
није покренут кривични поступак и да се не води 
истрага. Биће контактирани само кандидати који 

уђу у ужи круг и исти ће бити у обавези да доста-
ве на увид оригинал напред наведене дипломе и 
лиценце. Пријаве доставити до 10.04.2018. године. 
Кандидати могу своју биографију (CV) са доказима о 
испуњавању услова доставити електронским путем 
на: office@vikpecinci.rs или путем поште на адресу: 
Јове Негушевића 1, Пећинци 22410. ЈКП „Водовод 
и канализација” Пећинци задржава право да позо-
ве на разговор само кандидате који су ушли у ужи 
круг. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати.

                                              Трговина и услуге

АДО „САВА“ 
ЖИВОТНО ОСИГУРАЊЕ

Београд, Булевар војводе Мишића 51
тел. 063/113-4349

e-mail: violeta.djokovic@sava-zivot.rs

Саветник за продају животних 
осигурања

на одређено време до месец дана, уз 
могућност заснивања сталног радног 
односа, место рада: Чачак, Ивањица, 

Горњи Милановац, Лучани, Гуча
2 извршиоца

Опис посла: обавља послове продаје животних оси-
гурања и закључења понуда животног осигурања, 
остварује основни ниво плана продаје дефинисан 
уговором о раду за конкретно радно место прили-
ком првог заснивања радног односа, комуницира са 
потенцијалним клијентима, заступа друштво са про-
фесионалним приступом у комуникацији и давању 
информација, доставља извештаје о обављеним 
продајним састанцима, предузима мере потребне 
за остварење постављених планираних задата-
ка, тимски учествује у раду и обављању задатака, 
обавља сличне послове и задатке који су у вези са 
пословима и задацима из описа радног места по 
налогу надређеног.

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира 
на занимање; познавање рада на рачунару, пожељна 
возачка дозвола Б категорије; радно искуство: небитно.

CYCLE DOO
11000 Београд, Николаја Хартвига 4

тел. 011/4140-500

Спремачица
на одређено време, са пола радног 

времена

УСЛОВИ: основна школа. Радно време запосленог 
ће бити од 16 до 20 часова, викенд нерадан. Кан-
дидати треба да се јаве на наведени број телефона.

BEAUTY SALON PARIS
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 16в
тел. 065/835-33-39

Козметичар
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у наведеном 
занимању, радно искуство 6 месеци, познавање 
енглеског језика.

Мушко-женски фризер
УСЛОВИ: IV, III или II степен стручне спреме у наве-
деном занимању, радно искуство 6 месеци, позна-
вање енглеског језика.

ОСТАЛО: Пријаве слати na e-mail: maridjja@yahoo.
com, у року од 30 дана од дана објављивања огласа.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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ДОО СТУДИО „МАРУШКА“
32212 Прељина

тел. 060/336-2171
e-mail: tijana@studiomaruska.com

Књиговођа - рачуновођа
Опис посла: рад на рачуноводственим и књиговод-
ственим пословима.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економске струке; 
најмање три године радног искуства на траженим 
пословима; возачка дозвола Б категорије, енглески 
језик - почетни ниво, познавање рада на рачуна-
ру, пожељно познавање рада на Infosys програму, 
пожељно поседовање лиценце за књиговођу - рачу-
новођу. Лице за контакт: Тијана Луковић.

“РАЈ-ТРАНС” ДОО
34000 Крагујевац, Атинска бб

e-mail: milena@rajtrans.rs

Комерцијалиста
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да има ВСС/образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) или 
на основним студијама у трајању најмање четири 
године економске струке, знање енглеског језика, 
без обзира на радно искуство, возачка дозвола Б 
категорије, пожељна и Ц категорија, рад на тере-
ну. Пријаве са биографијом доставити на e-mail: 
milena@rajtrans.rs, са назнаком „За конкурс за избор 
комерцијалисте“, најкасније до 27.04.2019. године.

АДВОКАТ ЈОВАНА
ПЕТКОВИЋ БРАНИСАВЉЕВИЋ

26000 Панчево, Његошева 1а
тел. 064/276-0510

e-mail: jovana.petkovic@gmail.com

Адвокатски приправник
стручна пракса

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломира-
ни правник, дипломирани правник/мастер правник; 
енглески језик - средњи ниво. Слање пријаве за посао 
мејлом. Јављање кандидата на телефон: 064/2760-510, 
лице за контакт: Јована Петковић Бранисављевић.

„АМАН“ ДОО
11420 Смедеревска Паланка

Карађорђева 34
тел. 011/2260-556, локал 113

Продавац - касир
на одређено време

15 извршилаца

УСЛОВИ: неопходно радно искуство у раду са 
фискалном касом; долазе у обзир сва лица без 
обзира на степен стручне спреме, која имају рад-
ног искуства за рад на овим пословима. Кандидати 
могу да се јаве на горенаведени телефон, особа за 
контакт: Силвана Кинкела.

HIEDRA HOME COLLECTION DOO
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 138/16

Комерцијалиста
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 
6 месеци, пожељно радно искуство у комерцијали 
и раду на терену, знање рада на рачунару, возачка 
дозвола Б категорије, пожељно знање страног јези-
ка (средњи ниво).

Продавац у малопродаји
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство 
6 месеци, пожељно радно искуство у малопродаји, 
знање рада на рачунару, пожељно знање страног 
језика (средњи ниво).

ОСТАЛО: Пријаве слати на e-mail: mikicmarija09@
gmail.com, до 10.04.2019. године.

МИЛЕНКО ВУЈИЋ
11080 Земун

тел. 061/638-25-50

Израда и монтажа металне 
конструкције

на одређено време од три месеца
9 извршиоца

УСЛОВИ: III или IV степен, није потребно радно 
искуство. Пробни рад од месец дана. Кандидати се 
могу пријавити на број телефона: 061/638-25-50.

ЈОВАНОВИЋ И СИНОВИ
„MASTER FOOD“ DOO

Бачка Топола
тел. 065/9070-222

Продавац ћурећих производа
на одређено време за рад у Београду, 

радно место је Бајлонијева пијаца

УСЛОВИ: без обзира на степен стручне спреме. 
Кандидати треба да се јаве на наведени број теле-
фона. Рок за пријављивање: 21.04.2019. године.

„MOBILE OUTFITTERS“ DOO
11070 Нови Београд, ТЦ „Ушће“

тел. 061/182-02-27

Трговац
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, радно искуство 12 месеци у трговини са 
радом на каси, познавање рада на рачунару, позна-
вање енглеског језика. Пријаве слати у року од 15 
дана од дана објављивања огласа.

ESO COBRA DOO
11080 Земун

тел. 060/661-5770

Сервирка
на одређено време

УСЛОВИ: I, II степен, потребно радно искуство од 
12 месеци. Кандидати се могу пријавити на број 
телефона: 060/661-5770.

DOBDIVE DOO
11070 Нови Београд, Пере Сегединца 5

Анкетар
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме, пожељ-
но радно искуство у кол-центру, активно знање 
немачког језика, знање рада на рачунару (MS 
Office). Пробни рад 1 месец. Пријаве слати на 
e-mail: office@dobdive.com, у року од 15 дана од 
дана објављивања огласа.

„ПРО-ЛОГ СР“ ДОО
11000 Београд - Нови Београд

тел. 021/762-275

Текстилни радник - оператер 
у Real Knitting 

место рада Гајдобра
30 извршилаца

УСЛОВИ: IV, III, II или I степен стручне спреме; 
без обзира на искуство. Рад у сменама, ноћни рад. 
Рок за пријаву: 28.04.2019. Јављање на телефон: 
021/762-275, 021/762-304.

„MERIDIAN TECH“
ДОО БЕОГРАД

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

Оператер на уплатном месту
пробни рад 6 месеци

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

Аранђеловац - 1)

Опис посла: куцање тикета, рад на каси.

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

DELHAIZE SERBIA
ДОО БЕОГРАД

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

Продавац
на одређено време 3 месеца (постоји 
могућност запослења на неодређено 

време)
90 извршилаца

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

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен превоз до Београда за лица из Панчева, 
Смедерева и Младеновца; послодавац организује 
седмодневну плаћену обуку за дато радно место; 
рад у сменама; ноћни рад. Трајање конкурса: до 
попуне. Лице за контакт: Славица Новитовић. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведени број теле-
фона. 

АС И СТР „МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР“ 
ДОО

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

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

Руководилац ауто-сервиса - шеф 
пријемног одељења

пробни рад 1 месец

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме), 
без обзира на смер, са радним искуством у ауто-ин-

Трговина и услуге
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дустрији; машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер/мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме) 
за моторна возила или возила са унутрашњим саго-
ревањем; радно искуство 36 месеци; рад на рачу-
нару (Word, Excel, Access, Internet); знање енглеског 
језика на средњем нивоу; возачка дозвола Б кате-
горије.

Самостални ауто-механичар
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; IV степен стручне спреме, сервисни ауто-меха-
ничар; радно искуство 36 месеци; возачка дозвола 
Б категорије. 

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

СЗТР „ГОРАН“
Београд, Драгише Васића 18

Алтина - Земун
тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

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

2 извршиоца

УСЛОВИ: без обзира на образовање, радно иску-
ство oд најмање 6 месеци. Обезбеђена исхрана. Рок 
трајања конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу да се јаве послодавцу на наведени број 
телефона.

„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 конверзација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; дипломирани 
професор кинеског језика и књижевности - мастер 
професор кинеског језика и књижевности; дипло-
миран филолог; могу конкурисати и лица ван тра-
женог образовног профила уколико испуњавају 
остале услове; радно искуство: небитно; кинески 
језик - виши или конверзацијски ниво; енглески 
језик - средњи ниво; знање рада на рачунару - 
средњи ниво. Oбезбеђен смештај. Трајање кон-
курса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
доставе путем имејла или да се јаве на телефон 
послодавца.

„OLYMPUS PLAZA FOOD PARKS YU“ 
DOO

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

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

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

“СОЛУТИС” ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 107

Самостални инсталатер
пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: V или IV степен стручне спреме, електро-
инсталатер, радно искуство 6 месеци, пожељно иску-
ство са безбедносним системима, познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије, пожељно 
познавање енглеског језика. Пријаве слати на e-mail: 
office@solutis.rs или vladimir.kukoleca@solutis.rs, у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

„БОРА КЕЧИЋ“
СПЕЦИЈАЛНИ ТРАНСПОРТ

11090 Раковица, Стевана Филиповића 113
тел. 063/239-044

Ауто-механичар
место рада Чукарица

3 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механи-
чар; возачка дозвола Б категорије. Радне биогра-
фије слати на мејл: spectransport@borakecic.rs. Све 
ближе информације можете добити на телефон: 
063/239-044 или 011/2589-258.

SZTR EUROOPTIC
11000 Београд, Булевар краља Александра 278

Оптичар
место рада Звездара

2 извршиоца

Опис посла: оптичарски послови и продаја сунча-
них и диоптријских наочара, контактних сочива 
и диоптријских стакала; средња стручна спрема, 
пожељно оптичар; радно искуство је небитно, али 
је предност, будући да ће послодавац организовати 
обуку за одабране полазнике. Рад у сменама. Кан-
дидати могу конкурисати позивањем на телефон: 
065/2007-893 или путем имејла: eurooptic.posta@
yahoo.com. Контакт особа: Љиљана Анастасијевић 
Варга. 

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: opstasluzba.nis@adkopaonik.co.rs

Менаџер продаје
за рад у Нишу

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломира-
ни инжењер грађевине, архитектуре, машинства, 
шума; возачка дозвола Б категорије; 12 месеци рад-
ног искуства у продаји грађевинског материјала - 
изолација, водоинсталација, опекарија, цемента. Рок 
за пријаву: 31.03.2019. године.

„СЕВЕРНА КАПИЈА“ УР
24000 Суботица, Едвина Здовца 57

тел. 063/476-665

Помоћни радник у кухињи
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

УСЛОВИ: лице без обзира на врсту и степен стручне 
спреме; возачка дозвола Б категорије. Рад у смена-
ма. Кандидати се могу јавити на горенаведени теле-
фон. Оглас је отворен до 20.04.2019. године.

„БОБИ НАКИТ“ ДОО
26300 Вршац, Иве Милутиновића 4

e-mail: office@bobinakit.com

Продавац у малопродаји
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме трговач-
ке струке, средњи ниво енглеског језика, пожељно 
радно исклуство у трговини. Пријаве слати на имејл 
или доставити лично на горенаведену адресу, од 8-20 
часова. Рок за пријављивање 20.04.2019. године. Кон-
такт особа: Душица Бранков Жикић, тел. 063/377-675.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
уговор о делу

200 извршилаца

Место рада: Београд, Бор, Чачак, Јагодина, Крагује-
вац, Краљево, Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, 
Нови Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, 
Прокупље, Шабац, Смедерево, Сомбор, Сремска 
Митровица, Суботица, Ужице, Ваљево, Врање, Заје-
чар, Зрењанин и Кикинда

УСЛОВИ: III до VII степен стручне спреме; рад-
но искуство: небитно; основно познавање рада 
на рачунару и енглески језик на почетном нивоу. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу слати радне биографије на гореназначе-
ну мејл-адресу послодавца.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
35230 Јагодина, Карађорђева 4

Доктор медицине
у Одељењу за пријем и збрињавање 
ургентних стања, на одређено време 
ради замене одсутне запослене док 

траје потреба, а најдуже до повратка на 
рад одсутне запослене

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; додат-
на знања/испити/радно искуство, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звању доктора медицине. Кандидати подносе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме или уверења о завршеном медицинском факул-
тету, оверену фотокопију уверења или потврде о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у именик Лекарске 
коморе, извод, односно уверење из Националне 
службе запошљавања (за незапослено лице). Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Пријаву са документа-
цијом доставити на горенаведену адресу, са наз-
наком „Пријава за заснивање радног односа за 
доктора медицине“ или лично у писарници Опште 
болнице Јагодина. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, 
на одређено време до 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом, контакт телефоном 
и неовереним фотокопијама докумената којима се 
доказује испуњеност услова огласа предају се пре-
ко писарнице Дома здравља (III спрат, соба бр.3) 
на наведеној адреси, са назнаком за који оглас се 
подноси пријава. Одлука о избору ће бити објавље-
на на огласној табли Дома здравља поред писарни-
це, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

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

тел. 026/240-725

Спремачица
за рад у Служби за техничке послове, 

на одређено време до повратка 
запослене са боловања

УСЛОВИ: основно образовање. Као доказе о испуње-
ности услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, фотокопију сведочанства о 
завршеном основном образовању, фотокопију/очи-
тану личну карту, радне карактеристике уколико је 
кандидат претходно био у радном односу. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 

огласа. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама писарници ОБ „Свети Лука” или путем 
поште на горенаведену адресу, уз напомену „Прија-
ва на оглас“, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, 
потребно је исту назначити ради обавештавања о 
резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

ИНСТИТУТ 
ЗА ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ

БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/666-0466

Доктор медицине
пробни рад три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: Документација коју су кандидати обавезни 
да доставе уз пријаву: оверен препис или фотокопија 
дипломе о завршеном медицинском факултету - VII 
степен стручне спреме (са просечном оценом сту-
дирања изнад 8,0); оверен препис или фотокопија 
дипломе о положеном стручном испиту; оверен пре-
пис или фотокопија дипломе о положеном специја-
листичком испиту (ако га кандидат има); препис или 
фотокопија дипломе о положеном испиту за научно 
звање магистра и/или доктора наука (ако га кандидат 
има); потврда издата од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запослење; 
доказ о радном искуству у струци након положеног 
испита на пословима пружања здравствене зашти-
те, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија рад-
не књижице или потврда послодавца); фотокопија 
личне карте или очитана лична карта (уколико лична 
карта поседује чип); извод из матичне књиге рођених; 
биографија са адресом и контакт телефоном. Пред-
ност имају кандидати са радним искуством у стацио-
нарним здравственим установама.

Медицинска сестра - техничар
у операционој сали, општег смера 

(анестетичар), пробни рад шест месеци
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти општег смера, пробни рад 

шест месеци
4 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 

општег смера, пробни рад шест месеци
11 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе уз 
пријаву: оверен препис или фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (са просеч-
ном оценом); оверен препис или фотокопију дипло-
ме о положеном стручном испиту; потврду издату 
од стране Националне службе за запошљавање 
о дужини чекања на запослење; доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на посло-
вима пружања здравствене заштите, укључујући и 
волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопија личне карте или 
очитана лична карта (уколико лична карта поседује 
чип); биографију, са адресом и контакт телефоном. 
Пожељно је претходно радно искуство у стационар-
ним здравственим установама на истим или слич-
ним пословима. Наведена документа не смеју бити 
старија од шест месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа.

ОСТАЛО: Пријаве са непотпуном документацијом 
или које нису у складу са условима из овог огласа, 
као и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
11000 Београд, Сокобањска 17

тел. 011/8241-100

Виша медицинска 
сестра - техничар

на осталим болничким одељењима
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме; виша медицин-
ска школа - смер виша медицинска сестра; обављен 
приправнички стаж и положен стручни испит; мини-
мум 12 месеци радног искуства са истим пословима. 
Кандидати су обавезни да доставе: кратку биогра-
фију са адресом, контакт телефоном и имејл-адре-
сом; неоверене фотокопије радне књижице, дипло-
ме о завршеној школи, положеног стручног испита.

Конобар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; завршена средња 
школа - смер конобар; минимум 12 месеци радног 
искуства на истим пословима. Кандидати су обавез-
ни да доставе: кратку биографију са адресом, контакт 
телефоном и имејл-адресом; неоверене фотокопије 
радне књижице, дипломе о завршеној школи.

Помоћни кувар
УСЛОВИ: III степен стручне спреме; завршена средња 
школа - смер кувар; минимум 12 месеци радног иску-
ства на истим пословима. Кандидати су обавезни да 
доставе: кратку биографију са адресом, контакт теле-
фоном и имејл-адресом; неоверене фотокопије радне 
књижице, дипломе о завршеној школи.

Сервирка

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге
4 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме; школа за ПК рад-
нике; минимум 12 месеци радног искуства на истим 
пословима. Кандидати су обавезни да доставе: крат-
ку биографију са адресом, контакт телефоном и 
имејл-адресом; неоверене фотокопије радне књижи-
це, дипломе о завршеној школи.

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се у затвореним ковертама на наведену адре-
су Института, Правна служба, са назнаком “Пријава за 
конкурс”, са навођењем радног места за које се кон-
курише. Пријаве морају да буду примљене у Инсти-
туту за рехабилитацију најкасније осмог дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање, и то најкасније до 
04.04.2019. године као последњег дана рока за под-
ношење пријава до 14 часова, без обзира на начин 
доставе. Пријаве које буду примљене после истека 
дана и сата наведеног у овом огласу одбациће се као 
неблаговремене и неотворене ће се вратити пошиља-
оцу, са назнаком датума и сата када су примљене у 
Институту за рехабилитацију. Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом ће бити 
одбијене као непотпуне. 

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор стоматологије специјалиста 
у хирургији - специјалиста оралне 

хирургије
на одређено време

УСЛОВИ: доктор стоматологије специјалиста орал-
не хирургије, стручни испит, положен специјалис-
тички испит, лиценца, најмање 3 године и 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора стоматологије, 

Медицина
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пробни рад 3 месеца. Пријаве са кратком биогра-
фијом, адресом, контакт телефоном и неовере-
ним фотокопијама докумената 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 објавље-
на на огласној табли Дома здравља поред писарни-
це, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Дипломирани фармацеут
на одређено време до две године

Опис послова: обавља послове из области фарма-
цеутске здравствене делатности о чему води про-
писану медицинску документацију, издаје лекове, 
медицинска средства и предмете опште употребе 
и даје савете за њихову примену, прати нежељене 
реакције на лекове и медицинска средства и допри-
носи избегавању истих;доприноси избегавању инте-
ракцијаи терапијског дуплирања примене лекова, 
ради на промоцији здравља и превенција болести 
у сарадњи са другим здравственим радницима, 
набавља и контролише правилно складиштење и 
чување лекова, медицинских средстава и предмета 
опште употребе, управља фармацеутским отпадом, 
учествује у континуираном стручном усавршавању, 
обавља и друге послове по налогу послодавца.

УСЛОВИ: ВСС, фармацеутски факултет, VII степен 
стручне спреме, положен стручни испит, лиценца, 
најмање годину дана радног искуства. Уз захтев за 
заснивање радног односа приложити: CV (кратку 
биографију), оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној школи, оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу 
издату од надлежно органа или решење о упису у 
комору, потврда о радном искуству или фотокопија 
радне књижице. Кандидати могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљеност, дужина 
трајања школовања, итд.). О разговору са канди-
датом обавезно се сачињава записник. О избору 
кандидата одлучује директор Дома здравља Српска 
Црња. Рок у коме кандидат мора бити обавештен о 
избору не може бити дужи од 30 дана. Приликом 
заснивања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива рад-
ни однос. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Захтев 
за заснивање радног односа са назнаком за рад-
но место доставити поштом или личном доставом 
у писарницу Дом здравља Српска Црња, ул. П. А. 
Чарнојевића 15.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

у Одсеку за урогениталне инфекције 
Центра за микробилогију

Опис послова и радних задатака: Узима и припре-
ма узорке за микробиолошка испитивања. Припре-
ма реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка 
испитивања. Изводи микробиолошке дијагностичке 
технике по налогу лекара специјалисте у складу са 
номенклатуром услуга на секундарном и терцијар-
ном нивоу здравствене заштите и установама на 

више нивоа здравствене заштите. Одржава изола-
те и референтне културе микроорганизама. Орга-
низује спровођење интерне контроле квалитета 
дијагностикума. Спроводи процедуре провере кон-
троле квалитета тестова, реагенаса и подлога под 
надзором лекара. Одржава, контролише и руку-
је апаратима према упутству произвођача, након 
обуке која је организована од стране овлашћеног 
лица. Учествује у обуци и тренингу лабораторијс-
ког особља. Обавља административне послове. 
Води документацију и уноси резултате испитивања. 
Учествује у припреми извештаја. Обавља и друге 
послове из делокруга рада Одсека по налогу шефа 
Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним сту-
дијама првог степена (основне струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању, знање рада на рачунару.

Виши санитарни техничар/
санитарно-еколошки инжењер

и Одсеку за пиогене инфекције Центра 
за микробиoлогију

Опис послова и радних задатака: Узима и припре-
ма узорке за микробиолошка испитивања. Припре-
ма реагенсе, подлоге и опрему за микробиолошка 
испитивања. Изводи микробиолошке дијагностичке 
технике по налогу лекара специјалисте у складу 
са номенклатуром услуга на секундарном и тер-
цијарном нивоу здравствене заштите и установа-
ма на више нивоа здравствене заштите. Одржава 
изолате и референтне културе микроорганизама. 
Води документацију и уноси резултате испитивања. 
Спроводи процедуре провере контроле квалитета 
тестова, реагенаса и подлога, под надзором лека-
ра. Одржава, контролише и рукује апаратима пре-
ма упутству произвођача, након обуке која је орга-
низована од стране овлашћеног лица. Учествује у 
обуци и тренингу лабораторијског особља. Обавља 
административне послове. Учествује у изради спе-
цијалних студија. Обавља и друге послове из дело-
круга рада Одсека по налогу шефа Одсека.

УСЛОВИ: високо образовање: на струковним сту-
дијама првог степена (основне струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање две године, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, стручни испит, лиценца, 
најмање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању, знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 
Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс 
- виши санитарни техничар/санитарно-еколош-
ки инжењер“. Само ће кандидати који уђу у ужи 
избор бити обавештени о резултатима. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“ Националне службе за 
запошљавање и на интернет страници Министар-
ства здравља Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Програмер - инжењер
у Одељењу за пројектовање, развој 
и администрирање информационих 
система, Центра за информатику и 

биостатистику

Опис послова и радних задатака: У сарадњи 
са руководиоцем одсека реализује корисничке 
захтеве, односно дизајн информационих систе-
ма, односно апликација; пружа стручну поршку у 
пројектовању модела података, модела процеса и 
корисничког интерфејса ИС; пружа стручну подрш-
ку у пројектовању логичке структуре информацио-
них система, база података, извештаја, апликација 
и интернет портала, сајтова и презентација, као 
и алгоритама за реализацију постављених захте-
ва; израђује апликативне програме; програмира 
интернет портале, сајтове, презентације у изабра-
ном програмском окружењу и врши интеграције 
са базом података; тeстира програмске целине по 
процесима. Предузима одговарајуће мере заштите 
података. Учествује у раду на пословима везаним 
за спровођење здравствено-статистичких истра-
живања. Ради на пословима едукације здравстве-
них радника и сарадника у области здравствене 
статистике и информатике, као и стручне помоћи 
заводима и институтима за јавно здравље, дру-
гим здравственим установама и другим центрима 
из Института из области здравствене статистике и 
информатике. Ради на пословима израде статис-
тичког годишњака, других публикација и развоја 
интернет презентације Института. Обавља и друге 
послове из делокруга рада Центра по налогу руко-
водиоца Одељења или начелника Центра. Резулта-
те свога рада предаје у облику извештаја.

УСЛОВИ: високо образовање: на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним сту-
дијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године. На основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. На основним студијама у 
трајању од три године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, 
знање енглеског језика, знање рада на рачунару.

Програмер - инжењер 
у Одељењу за методолошке 

принципе и стандарде интегрисаног 
здравственог информационог система и 
извештавање, Центра за информатику и 

биостатистику
на одређено време због повећаног 

обима посла, до 24 месеца

Опис послова и радних задатака: У сарадњи са руко-
водиоцем одсека реализује корисничке захтеве, 
односно дизајн информационих система, односно 
апликација; пружа стручну поршку у пројектовању 
модела података, модела процеса и корисничког 
интерфејса ИС; пружа стручну подршку у пројекто-
вању логичке структуре информационих система, 
база података, извештаја, апликација и интернет 
портала, сајтова и презентација, као и алгорита-
ма за реализацију постављених захтева; израђује 
апликативне програме; програмира интернет порта-
ле, сајтове, презентације у изабраном програмском 
окружењу и врши интеграције са базом података; 
тeстира програмске целине по процесима. Предузи-
ма одговарајуће мере заштите података. Учествује 
у раду на пословима везаним за креирање методо-
логије спровођења здравствено-статистичких истра-
живања. Ради на пословима едукације здравствених 
радника и сарадника у области здравствене статис-
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тике и информатике, као и стручне помоћи заводима 
и институтима за јавно здравље, другим здравстве-
ним установама и другим центрима из Института 
из области здравствене статистике и информатике. 
Ради на пословима израде статистичког годишњака, 
других публикација и развоја интернет презентације 
Института. Обавља и друге послове из делокруга 
рада Центра по налогу руководиоца Одељења или 
начелника Центра. Резултате свога рада предаје у 
облику извештаја.

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. На основним студијама у трајању од 
три године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, знање рада 
на рачунару, знање енглеског језика.

ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@
batut.org.rs или на адресу: Институт за јавно 
здравље Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 
Београд, Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - 
програмер - инжењер“. 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 Министар-
ства здравља Републике Србије.

ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
СРБИЈЕ

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

Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
у Одељењу за биостатистику и 

дисеминацију података, Центра за 
информатику и биостатистику у 

здравству, на одређено време због 
повећаног обима посла, до 24 месеца

Опис послова и радних задатака: Ради на посло-
вима прикупљања, обраде, уноса, контроле и ана-
лизе података из области здравствене статистике. 
Учествује на пословима одржавања, сервисирања 
рачунарске опреме, рачунарских програма, адми-
нистрирања и развоја рачунарске мреже Институ-
та, заштите података, као и примене одговарајућих 
стандарда. Контролише са програмерима резулта-
те тестирања. Извршава обраде, контролише рад 
стандардних апликација. Инсталира, подешава, 
прати параметре рада, утврђује и отклања узроке 
поремећаја у раду информационих система и тех-
нологија. Предузима мере за благовремено обез-
беђење резервних делова. Води оперативну доку-
ментацију и потребне евиденције. Обавља послове 
руковања техником приликом видео/аудио презен-
тација и сл. Обавља послове развоја и ажурирања 
интернет презентације Института. Обавља и друге 
послове из делокруга рада Центра по налогу шефа 
Одељења или начелника Центра.

УСЛОВИ: средње образовање, знање рада на рачунару.
ОСТАЛО: Пријаве и CV слати на e-mail: prijava@batut.
org.rs или на адресу: Институт за јавно здравље 
Србије „Др Милан Јовановић Батут“, 11000 Београд, 
Др Суботића 5, са назнаком „За конкурс - техничар 
одржавања информационих система и технологија“. 
Само ће кандидати који уђу у ужи избор бити оба-
вештени о резултатима. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање и 
на интернет страници Министарства здравља Репу-
блике Србије.

ДОМ ЗДРАВЉА МЛАДЕНОВАЦ
11400 Младеновац, Краљице Марије 15

тел. 011/8241-503

Доктор медицине
у хитној служби

Опис посла: Збрињава пацијенте у служби, на 
месту повређивања/нагло насталог обољења, 
којима је неопходно указивање хитне медицинске 
помоћи; обавља лекарске прегледе на терену и у 
амбуланти ДЗ примењујући савремене поступке у 
дијагностици и лечењу; обавља консултације са 
другим здравственим радницима и здравственим 
сарадницима; по пријему лекарског позива одго-
воран је за благовремени старт екипе; узима хете-
ро-анамнезу, врши физикални преглед, поставља 
дијагнозу и одређује терапију; код виталне угроже-
ности примењује савремене реанимационе поступ-
ке; спроводи целокупну антишок терапију; обавља 
све послове из области ургентне медицине у окви-
ру делокруга рада лекара опште медицине. 

УСЛОВИ: завршен медицински факултет; VII/1 сте-
пен стручне спреме; поседовање лиценце за рад; 
стручни испит; познавање рада на рачунару; посе-
довање возачке дозволе Б категорије; спремност за 
рад у сменама и ноћу; најмање 1 година радног иску-
ства на пословима доктора медицине у служби хитне 
помоћи. Кандидати достављају: пријаву на оглас са 
кратком биографијом, диплому медицинског факул-
тета у овереној фотокопији, диплому о положеном 
специјалистичкм испиту у овереној фотокопији, ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверене фотокопије лиценце или решења о 
лиценци издато од Лекарске коморе Србије, фотоко-
пију личне карте. 

Стоматолошка сестра - техничар
у амбуланти

Опис посла: у ординацији и на терену обавља посло-
ве свога занимања према налогу непосредног руково-
диоца и руководиоца тима, води здравствену и другу 
евиденцију у вези пружања здравствене заштите; 
асистира доктору стоматологије током спровођења 
стоматолошке здравствене заштите, изводи и асис-
тира при денталним и интраоралним снимањима, за 
свој рад одговара начелнику службе и главној сестри 
службе.

УСЛОВИ: завршена зуботехничка школа, положен 
стручни испит, лиценца за рад у струци, познавање 
рада на рачунару, фотокопија личне карте, најмање 
3 године радног ислуства на пословима стоматолош-
ка сестра-техничар у амбуланти. Кандидати дос-
тављају: пријаву на оглас са кратком биографијом, 
оверену фотокопију дипломе; оверену фотокопију 
стручног испита; оверену фотокопију лиценце за 
рад у струци; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Пријаве се достављају у затвореним ковер-
тама са назнаком „Пријава на оглас - не отварати“, у 
року од 8 дана од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови“, на 
горенаведену адресу ДЗ. Неблаговремене пријаве 
се неће разматрати. Изабрани кандидат дужан је да 
приликом заснивања радног односа достави лекар-
ско уверење о способности за рад.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Нeмањина 2
тел. 011/6642-831

Референт за правне, кадровске и 
административне послове

пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: средње образовање; знање рада на рачунару.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, медицинска шко-
ла; стручни испит; лиценца и најмање шест месе-
ци радног искуства у наведеном звању. Кандидат 
је дужан уз пријаву на оглас приложи и следећу 
документацију у фотокопији: диплому о завршеној 
траженој школи, уверење о положеном траженом 
испиту, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пријаве се подносе поштом на наведе-
ну адресу болнице. Пријаве поднете мимо означе-
ног рока и без потпуне документације неће се узи-
мати у разматрање.

ДЗ „Др СИМО МИЛОШЕВИЋ“
Чукарица

11030 Београд, Пожешка 82
тел. 011/3538-300

Доктор медицине
изабрани лекар у Служби опште 

медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године важећа 
лиценца за обављање послова из своје струке; 
положен стручни испит; важећа лиценца за рад; 
познавање рада на рачунару (основни пакет MS 
Office и Windows окружење); радно искуство: нај-
мање шест месеци у звању доктора медицине. Кан-
дидат подноси следећу документацију: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, извод из матичне 
књиге рођених/венчаних, уверење о држављан-
ству, фотокопију дипломе о завршеном факултету; 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за жене

у Служби за здравствену заштиту жена

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, поло-
жен стручни испит, завршена специјализација из 
гинекологије и акушерства, високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године и завршена специјализација из 
гинекологије и акушерства, у складу са Правилни-
ком о специјализацијама и ужим специјализацијама 
здравствених радника и здравствених сарадника; 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и завршена 
специјализација из гинекологије и акушерства, у 
складу са Правилником о специјализацијама и ужим 
специјализацијама здравствених радника и здрав-
ствених сарадника; важећа лиценца за обављање 
послова из своје струке; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет МС и Office Windows окру-
жење). Кандидат подноси следећу документацију: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотоко-
пију дипломе о завршеном медицинском факулте-
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ту; фотокопију дипломе или уверења о завршеној 
специјализацији из гинекологије и акушерства; 
фотокопију потврде о положеном стручном испи-
ту; фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне Лекарске коморе; извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних; уверење о држављанству; 
фотокопију личне карте.

Доктор медицине специјалиста
изабрани лекар за децу у Служби за 

здравствену заштиту деце и омладине

УСЛОВИ: услови за заснивање радног односа по 
овом огласу су: завршен медицински факултет, 
положен стручни испит, завршена специјализација 
из педијатрије, високо образовање: на интегриса-
ним академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године и завршена специјализација из педијатрије 
, у складу са Правилником о специјализацијама и 
ужим специјализацијама здравствених радника и 
здравствених сарадника; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године и завршена специјализација из 
педијатрије, у складу са Правилником о специјали-
зацијама и ужим специјализацијама здравствених 
радника и здравствених сарадника; важећа лицен-
ца за обављање послова из своје струке; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет МС и Office 
Windows окружење). Кандидат подноси следећу 
документацију: пријаву на оглас са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету; фотокопију дипломе или уве-
рења о завршеној специјализацији из педијатрије; 
фотокопију потврде о положеном стручном испиту; 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежне лекарске коморе; извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних; уверење о држављанству; 
фотокопију личне карте.

Стоматолошка сестра - техничар
у Служби за стоматолошку здравствену 

заштиту

УСЛОВИ: завршена средња зуботехничка школа, 
смер стоматолошка сестра, положен стручни испит, 
IV степен стручне спреме, важећа лиценца за 
обављање послова из своје струке; стручни испит; 
лиценца; најање шест месеци радног искуства у 
звању стоматолошка сестра - техничар. Кандидат 
подноси следећу документацију: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, извод из матичне књи-
ге рођених/венчаних, уверење о држављанству, 
фотокопију дипломе о завршеној средњој зуботех-
ничкој школи, смер стоматолошка сестра; фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту; фото-
копију лиценце; фотокопију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих, Одељење кућног лечења
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, IV 
степен стручне спреме; положен стручни испит; 
лиценца за рад; познавање рада на рачунару(ос-
новни пакет MS Office и Windows окружење); нај-
мање шест месеци радног искуства у звању меди-
цинске сестре - техничара. Кандидат подноси 
следећу документацију: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; извод из матичне књиге рођених/
венчаних; уверење о држављанству; фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи; 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; фотокопију лиценце; фотокопију личне карте.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији Националне 
службе за запошљавање „Послови”, сајту Минис-
тарства здравља РС и сајту Дома здравља,,Др Симо 
Милошевић”. Пријаве се подносе на горенаведе-

ну адресу или Архиви ДЗ, III спрат, соба број 15. 
Пријаве поднете мимо означеног рока и без потпу-
не документације неће се узимати у разматрање. 
Пошто достављену документацију подносилаца 
молби на објављене конкурсе не враћамо кандида-
тима, иста не мора бити оверена. Одлука о избору 
кандидата на расписани конкурс биће објављена 
сајту Дома здравља,,Др Симо Милошевић”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273 

Дипломирани економиста
за потребе Службе за правне и 

економско-финансијске послове, 
пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: дипломирани економиста, висока струч-
на спрема. Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о унутрашњој организацији 
са систематизацијом радних места Клиничког центра 
Крагујевац. Посебан услов: радно искуство у здрав-
ственој установи у трајању од најмање 1 године.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
стеченом образовању одговарајућег профила; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који имају радно искуство (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) треба 
да доставе доказ/потврду о радном/волонтерском 
стажу у струци. Кандидати су у обавези да на прија-
ви наведу за која радна места конкуришу. Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани кан-
дидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истра-
га (уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це). Уколико изабрани кандидат не достави горе-
наведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. 

Дипломирани грађевински 
инжењер

за потребе Службе за техничке послове, 
пробни рад од 3 месеца, на одређено 

време од 6 месеци

УСЛОВИ: дипломирани грађевински инжењер 
(висока стручна спрема), општи услови за засни-
вање радног односа утврђени Законом о раду 
(„Сл. гласник РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/17) 
и посебни услови утврђени Правилником о 
унутрашњој организацији са систематизацијом рад-
них места Клиничког центра Крагујевац. Уз пријаву 
се подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о стеченом образовању 
одговарајућег профила; уверење о држављанству 
РС; извод из матичне књиге рођених; извод из 
матичне књиге венчаних (ако је кандидат променио 
презиме); кратка биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом; кандидати који имају 
радно искуство (укључујући стручно оспособља-
вање и усавршавање) треба да доставе доказ/
потврду о радном/волонтерском стажу у струци. 
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу. Кандидати који уђу у ужи 

избор биће позвани на разговор. Приликом засни-
вања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води 
кривични поступак, да оптужница није ступила на 
правну снагу и да није покренута истрага (уверење 
надлежног суда); уверење да кандидат није осуђи-
ван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне 
полицијске управе или полицијске станице). Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаведе-
не документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. 

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је 
објављен и на сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије и сајту КЦ Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на горенаведену адресу, са обавезном 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ____________ (навести тачан назив 
радног места за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273 

Доктор медицине
Клинике за интерну медицину, на 

одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, пробни рад од 3 

месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” 
број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 
13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни услови 
утврђени Правилником о организацији и система-
тизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе, у оригиналу или овереној 
копији, следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту за доктора медици-
не; уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио ипрезиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду о 
радном/волонтерском стажу у струци. Кандидати су 
у обавези да на пријави наведу за која радна мес-
та конкуришу (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати који 
уђу у ужи избор биће позвани на разговор. Прили-
ком заснивања радног односа, изабрани кандидат 
је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против кандидата 
не води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске стани-
це); дозволу за рад - лиценцу издату од надлеж-
не коморе (ако је кандидат из радног односа) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у рад-
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ном односу). Уколико изабрани кандидат не доста-
ви горенаведене документе у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас је 
објављен и на сајту Министарства здравља Репу-
блике Србије и сајту КЦ Крагујевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац или 
путем поште на горенаведену адресу, са обавезном 
назнаком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за радно место ____________ (навести тачан назив 
радног места за који кандидат подноси пријаву)”.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ 
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар на 
неонатологији

на Одељењу неонатологије у Служби 
за интензивну негу и терапију и 

неонатологију Стационара Клинике 
за педијатрију, на одређено време до 

повратка запосленог са боловања дужег 
од 30 дана

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
на Одељењу за патологију одојчета 

у Служби за одојче и мало дете 
Стационара Клинике за педијатрију, на 
одређено време до повратка запослене

Опис посла: спроводи негу болесника; брине се о 
пријему, нези и отпусту болесника; даје терапију и 
прати болесника на дијагностичке претраге; узи-
ма и шаље материјал на лабораторијске анализе; 
ради и друге послове из свог делокруга, а по нало-
гу непосредног руководиоца; учествује у сменском 
раду; за свој рад одговорна је непосредном руково-
диоцу, главној сестри Клинике и Института.

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: 1. да поседују средњу стручну спре-
му, IV степен - завршена средња медицинска 
школа, смер педијатријска сестра - техничар или 
медицинска сестра техничар, 2. положен стручни 
испит, 3. лиценца за рад. Уз пријаву поднети у ори-
гиналу или овереној копији следећа документа: 
диплому о завршеној средњој медицинској шко-
ли, уверење о положеном стручном испиту, доз-
волу за рад - лиценцу издату од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење 
да кандидат није осуђиван (из полицијске управе, 
не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству 
уколико га кандидат поседује (оверена копија 
радне књижице, уговора о раду, потврда посло-
давца); кратку биографију (Curriculum Vitae - CV), 
са адресом, контакт телефоном, мејл-адресом. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 

дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о прије-
му (претходно искуство у раду, просечна оце-
на у току школовања, додатно образовање или 
оспособљености, дужина трајања школовања). 
Приликом заснивања радног односа, кандидат је 
дужан да достави: уредан санитарни налаз што 
доказује фотокопија санитарне књижице, лекар-
ско уверење о општој здравственој способности - 
доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду 
о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), 
доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве се пре-
дају у затвореној коверти лично или поштом на 
адресу Института, са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем три медицинске сестре - техничара на 
Клиници за педијатрију, до повратка запослених 
са боловања”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Зубни техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: на основ-
ним студијама првог степена (струковне академ-
ске), по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основ-
ним студијама у трајању од најмање две године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или средње обра-
зовање; додатна знања, испит: стручни испит и 
лиценца. Кандидати уз пријаву на оглас подносе 
следећа документа: молбу за пријем са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, 
диплому о завршеној школи (оверена фотоко-
пија), уверење о положеном стручном испиту 
(оверена фотокопија), решење о упису у комори 
или лиценца о раду (оверене фотокопије), извод 
из матичне књиге рођених (оверена фотокопија), 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци 
(оверена фотокопија), уверење општинског суда 
да се не води кривични поступак, не старије од 6 
месеци, лекарско уверење, не старије од 6 месе-
ци, у захтеву кандидат треба да наведе докумен-
тацију коју је доставио поводом огласа. Пријаве 
на оглас се могу поднети лично у ДЗ Бујановац, 
сваког радног дана од 7.00 до 14.00 часова, у 
затвореној коверти или послати препоручено 
поштом на адресу ДЗ Бујановац, са назнаком ,,За 
оглас _____________ (назив радног места на које 
се конкурише)“. Оглас је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Изабрани 
кандидати биће обавештени писаним путем.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ

17500 Врање, Јована Јанковића Лунге 1
тел. 017/421-310

Оглас објављен 20.03.2019. године у пуб-
ликацији „Послови“ поништава се за радно 
место: магистар фармације специјалиста 
социјалне медицине, на неодређено време. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
КЊАЖЕВАЦ

19350 Књажевац, 4. јули 2

Доктор медицине
на одређено време од 6 месеци, пробни 

рад од 3 месеца, за рад у Служби 
за гинекологију и акушерство са 

неонатологијом, ОЈ Општа болница ЗЦ 
Књажевац

Опис послова: Обавља послове за које је оспо-
собљен/а; врши преглед и комплетну медицинску 
обраду болесника и одређује терапију, учествује у 
консултативним прегледима, спроводи здравстве-
но-васпитни рад, води сву потребну медицинску и 
финансијску евиденцију и документацију; контроли-
ше исправност основних средстава и опреме, струч-
но рукује, чисти и одржава за несметан рад, писмено 
обавештава претпостављене о лому, квару, потреб-
ним поправкама и недостацима; обавезан/на је на 
хуман однос према пацијентима и професионалан и 
коректан однос према повереном послу и сарадни-
цима; обавља и друге послове по налогу начелни-
ка службе; за свој рад непосредно је одговоран/на 
начелнику службе.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су 
општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017-УС) 
и посебним прописима везаним за јавне службе из 
области здравствене заштите: услови за обављање 
послова и радних задатака из тачке I огласа: завр-
шен медицински факултет, VII степен стручне спре-
ме; положен стручни испит; поседовање дозволе/
лиценце за рад (односно доказа о упису у именик 
надлежне коморе); потпуна психичка и физичка 
способност за обављање послова и радних зада-
така. Критеријуми за избор кандидата: 1. просеч-
на оцена током студија - максимално 20 бодова, 
2. дужина студирања - максимално 20 бодова, 3. 
дужина чекања на запослење (након положеног 
стручног испита на пословима здравствене зашти-
те) - максимално 5 бодова, 4. радно искуство стече-
но у ЗЦ Књажевац, подразумева волонтерски рад у 
ЗЦ Књажевац (након положеног стручног испита, 
на пословима здравствене заштите) - максимално 
15 бодова, 5. оцена рада у ЗЦ Књажевац - подразу-
мева оцену коју даје начелни, односно шеф службе 
за радно ангажовање у ЗЦ Књажевац након поло-
женог стручног, испита на пословима здравствене 
заштите - максимално 10 бодова, 6. тест и оцена на 
разговору - максимално 30 бодова (15 бодова тест 
и 15 бодова оцена на разговору). Заинтересовани 
кандидати подносе, у оригиналу: 1. потпуну личну 
и радну биографију са адресом, контакт телефоном 
(мејл адресом) и изјавом да се против њих не води 
кривични поступак. У овереној фотокопији следећа 
документа (овера фотокопије не сме бити старија 
од 6 месеци): 1. диплому/уверење о завршеном 
медицинском факултету; 2. уверење о положеном 
стручном испиту; 3. дозволу за рад - лиценцу изда-
ту од надлежног органа (ако је кандидат из радног 
односа) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу); 4. извод из матичне 
књиге рођених; 5. извод из матичне књиге венча-
них (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме); 6. уверење о држављанству; 
7. фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована); 8. фотокопију 
радне књижице (уколико исту поседује); 9. фото-
копије уговора као доказ искуства у струци (под-
разумева волонтерско ангажовање у Здравстве-
ном центру Књажевац након положеног стручног 
испита на пословима здравствене заштите); 10. 
потврду Националне службе за запошљавање као 
доказ дужине чекања на запослење. Кандидат који 
буде изабран за пријем у радни однос на одређено 
време пре потписивања уговора о раду биће дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
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радни однос. Решењем директора биће формирана 
комисија која ће на основу увида у приспелу доку-
ментацију пријављених кандидата исте рангирати 
на основу критеријума из тачке III подтачка 1 до 4 
ове одлуке, а примењујући пропорционалну мето-
ду бодовања, где ће кандидат који има најбоље 
показатеље - параметре остварити максималан 
број бодова, а сви остали пропорционално мање 
бодова у односу на кандидата са највише бодо-
ва. Критеријум из тачке III подтачке 5 ове одлуке 
бодоваће начелници, односно шефови служби у ЗЦ 
Књажевац у којима је кандидат био радно ангажо-
ван након положеног стручног испита. После спро-
веденог бодовања од стране комисије и начелника 
односно шефова служби у ЗЦ Књажевац, првих пет 
кандидата са највише бодова биће позвани на раз-
говор са директором установе којом приликом ће и 
писмено одговарати на стручна питања из области 
медицине (тест) и имати прилике да се лично пред-
ставе. О тесту и разговору са кандидатом обавез-
но се сачињава записник. Коначну одлуку о избору 
кандидата који ће бити примљени у радни однос 
доноси директор на основу извештаја Комисије, 
оцене-бодовања начелника односно шефова служ-
би у ЗЦ Књажевац и оцене-бодова које кандидат 
добије на тесту и разговору. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Пода-
цима рукује и податке обрађује Одељење за опште 
правне и кадровске послове Здравственог центра 
Књажевац. Оглас се објављује код Националне 
службе за запошљавања, на веб-страници Минис-
тарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs) и огласној 
табли Здравственог центра Књажевац. Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији “Послови” Националне 
службе за запошљавање. Неблаговремене, непот-
пуне и непотписане пријаве, као и пријаве са непот-
пуном и неодговарајућом документацијом, неће се 
разматрати. Рок у коме кандидат мора бити оба-
вештен о избору не може бити дужи од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата. Приложе-
на конкурсна документација неће се враћати кан-
дидатима. Пријаве на оглас могу се поднети лич-
но или послати препорученом поштом на адресу 
Здравственог центра Књажевац, 4. јули 2, 19350 
Књажевац (Одељење за опште правне и кадровске 
послове Здравственог центра Књажевац), са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос на 
одређено време за радно место доктора медицине”.

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
23220 Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време до две године

Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи 
болести, повреде и друге физичке и менталне 
поремећаје коришчењем специјализованих метода 
и техника, кроз примену принципа и процедураса-
времене медицине, о чему води прописану меди-
цинску документацију; организује и спроводи мере 
на очувању и унапређењу здравља појединцаи 
породице, ради на откривању и сузбијању факто-
ра ризика за настанак болести, прати здравстве-
но стање становништва на свом подручју и осигу-
рава податке за потребе здравствене статистике, 
утврђује ризике за здравље, предлаже и спорово-
ди мере за њихово отклањање, спроводи здравст-
вено-васпитне активности и остварује сарадњу са 
кључним појединцима и организацијама у заједни-
ци; организује и спроводи прописане систематске, 
циљане и скрининг прегледе; учествује у посебним 
програмима (вакцинација, мере у току епидемија и 
масовних несрећа, мере за рано откривање боле-
сти); обавља прегледе и упућује на даљу дијагно-
стику и специјалистичке прегледе, одређује начин 
и врсту лечења, прати ток лечења и усклађује миш-
љење и предлоге за наставак лечења, одређује 
врсту и дужину кућног лечења и прати његово спро-

вођење, одређује дужину привремене спречености 
за рад због болести или повреде; прописује лекове 
и медицинска средства, као и медицинско-технич-
ка помагала; даје оцену о здравственом стању и 
упућује на оцену радне способности, иде у кућне 
посете у оквиру теренског рада; збрињава пацијен-
та на месту повређивања, односно нагло насталог 
обољења, којима је неопходно указивање хитне 
медицинске помоћи, по потреби прати пацијента 
у хитном санитетском транспорту до одговарајуће 
здравствене установе; учествује у унапређењу 
квалитета здравствене заштите; обавља консулта-
ције са другим здравственим радницима и здрав-
ственим сарадницима; прати, надзире и евалуира 
спровођење здравствене заштите; утврђује време 
и узрок смрти; обавља и друге истородне послове 
по налогу директора.

УСЛОВИ: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до10. 
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Уз захтев за заснивање рад-
ног односа приложити: CV (кратку биографију), 
оверену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, дозволу за рад - лиценцу издату од 
надлежног органа или Решење о упису у комору, 
доказ о радном стажу. Кандидати који се јаве на 
оглас могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлу-
ку о пријему (претходно искуство у раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање или 
оспособљеност, дужина трајања школовања, итд.). 
О разговору са кандидатом обавезно се сачињава 
записник. О избору кандидата одлучује директор 
Дома здравља Српска Црња. Рок у коме кандидат 
мора бити обавештен о избору не може бити дужи 
од 30 дана. Приликом заснивања радног односа, 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Оглас се објављује 
код Националне службе за запошљавање и на сајту 
Министарсрва здравља. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Захтев за заснивање радног односа са 
назнаком „За радно место“ доставити поштом или 
личном доставом у писарницу Дом здравља Српска 
Црња, П. А. Чарнојевића 15.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX-APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут; пожељно рад-
но искуство у траженом занимању; рад на рачуна-
ру, основни ниво - обавезно; енглески језик, почет-
ни ниво - пожељно; стручни испит - пожељно.

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

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

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

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
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска 
школа - педијатријског или општег смера; поло-
жен стручни испит; најмање шест месеци радног 
искуства. Кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију 
дипломе о завршеној школи; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопију рад-
не књижице или другог доказа о радном искуству 
кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуња-
вају услове из огласа могу бити позвани на разго-
вор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему (претходно иску-
ство о раду, додатно образовање или оспособље-
ност, дужина трајања школовања и сл.). Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се прима. Прија-
ве слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које се кон-
курише. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69, факс: 011/380-96-50

Медицинска сестра - техничар 
општег смера
8 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању. Као доказе о испуњености усло-
ва кандидати су обавезни да уз пријаву доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и наве-
деном адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ма о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лиценце), 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којм пословима, са 
којом стручном спремом и у ком временском пери-
од је стечено радно искуство).

Доктор медицине - лекар
на специјализацији из интерне 

медицине, у клиничком Одељењу за 
нефрологију и метаболичке поремећаје 

са дијализом „Проф. др Василије 
Јовановић”, Клинике за интерне 

болести

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, стручни испит 
- лиценца, просечна оцена 8. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и наве-
деном адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ма о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
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уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лиценце).

Доктор медицине - лекар
на специјализацији из интерне 

медицине, у Служби за пријем и 
збрињавање хитних стања, болничког 

центра Звездара

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним ака-
демским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
на основним студијама у трајању од најмање пет 
година по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, стручни испит 
- лиценца, просечна оцена 8. Као доказе о испуње-
ности услова, кандидати су обавезни да доставе: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и наве-
деном адресом и контакт телефоном (по могућству 
и електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ма о стеченој стручној спреми, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, оверену 
фотокопију дозволе за рад - лиценце издате од 
стране надлежне коморе (или решења надлежне 
коморе о постојању услова за издавање лиценце).

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Медицинска сестра - техничар 
на инфективном одељењу, за рад 
у Дневној болници инфективног 

одељења у Служби за инфективне и 
кожне болести, на одређено време 
ради замене привремено одсутног 

запосленог на боловању

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

2) Магистар фармације - 
медицински биохемичар

за рад у Служби лабораторијске 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време на 6 месеци због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, смер 
медицинска биохемија, VII/1 степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

3) Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за рад у Служби радиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа или висока 
здравствена школа струковних студија, смер за РО 
техничара, VI степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

4) Физиотерапеутски техничар
за рад у Одељењу за продужену 

рехабилитацију у Служби за физикалну 
медицину и рехабилитацију при 

Заједничким медицинским пословима, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла

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

5) Фармацеутски техничар
за рад у болничкој апотеци при 

Заједничким медицинским пословима, 
на одређено време на 3 месеца због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа фармацеут-
ског смера, IV степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање шест месеци радног искуства у наведеном 
звању.

6) Лабораторијски техничар у 
дијагностици

за рад у Служби микробиолошке 
дијагностике при Заједничким 

медицинским пословима, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа смер за лабо-
раторијског техничара, IV степен, стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

7) Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге за рад у 
Заједничким медицинским пословима, 

на одређено време на 3 месеца због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: основна школа, НК радник.

8) Возач техничког возила
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 на 3 
месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, возачка дозвола Б 
категорије.

Кандидати за радна места 1, 2, 3, 4, 5 и 6 под-
носе: молбу за пријем и биографију, са адресом, 
контакт телефоном, оверену фотокопију дипло-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа.

Кандидати за радно место 7 подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт теле-
фоном, оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипова-
на), фотокопију извода из матичне књиге венчаних 
(уколико су сведочанства или уверења издати на 
девојачко презиме).

Канидати за радно место 8 подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, фотокопију лич-
не 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), фотокопију возачке 
дозволе.

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. Уколико изабрани кандидат не 
достави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти, са назнаком „За оглас“, 
са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји 55

тел. 027/8362-747

Доктор медицине изабрани лекар
УСЛОВИ: високо образовање, медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, положен стручни испит, лиценца или 
решење о упису у комору, најмање једна година 
радног искуства на пословима доктора медицине. 
Уз кратку биографију/пријаву кандидати треба да 
доставе: доказ о стручној спреми (оверену фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факул-
тету), оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, фотокопију лиценце или уписа у 
имених одговарајуће комора, фотокопију извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству 
и доказ о радном искуству. Докази морају бити у 
оригиналу или оверене фотокопије. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу, са 
назнаком: „Пријава на конкурс“.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар
на болничком одељењу за потребе 

Службе урологије, пробни рад од три 
месеца

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

Медицинска сестра - техничар
на болничком одељењу за потребе 

Службе ортопедије и трауматологије, 
пробни рад од три месеца

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

Медицина
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Медицинска сестра - техничар
у онкологији и хемиотерапији за 

потребе Службе за продужено лечење 
и негу - Одсек онкологије са дневном 
болницом, пробни рад од три месеца

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

Доктор медицине
за потребе Службе за психијатрију, 

пробни рад од три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом са контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

Доктор медицине
за потребе Одељења за радиолошку 

дијагностику, пробни рад у трајању од 
три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање пет година, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом са контакт 
подацима; фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању одговарајућег профила; фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту; извод из матичне 
књиге венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђелиће-
ва 62, 14000 Ваљево, са назнаком: “Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)“.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Медицинска сестра - техничар
у јавном здрављу за потребе Одељења 
за анализу, планирање и организацију 
здравствене заштите и информатику и 

биостатистику у здравству

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа; 
положен стручни испит; поседовање лиценце; 
најмање шест месеци радног искуства у наведе-
ном звању. Учесници на расписаном огласу дужни 
су да приложе следећу документацију: потписану 
пријаву на оглас; доказ о стручној спреми; доказ о 
положеном стручном испиту; лиценцу; доказ о рад-
ном искуству. Фотокопије документа морају бити 
оверене. Пријаве слати на горенаведену адресу.

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

тел. 011/3223-655

Перачица лабораторијског посуђа
пробни рад 2 месеца

Опис послова: одржава чистоћу лабораторијског 
посуђа, пере, суши и стерилише епрувете, пипете, 
плочице, флашице и друго посуђе од стакла и плас-
тике, припрема, пере и дезинфикује радне столове 
и површине, опрано посуђе распоређује на радна 
места, стара се о чистоћи просторија у одсутности 
спремачице, учествује у сакупљању и изношењу 
инфективног и комуналног упакованог отпада, 
одржава чистоћу уређаја (фрижидер, клима, и 
лаб.намештаја), са 1/2 радног времена ради као 
перачица, а 1/2 ради послове спремачице, обавља 
и друге послове из домена своје струке по налогу 
одговорног лаборанта, непосредног руководиоца и 
начелника службе којима је одговорна за свој рад.

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фото-
копију дипломе о завршеној основној школи и 
фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
огласа, поштом или личном доставом у писарницу 
Дома здравља “Др Милутин Ивковић”, Кнез Дани-
лова 16, IV спрат, соба број 12. Обавезно назначити 
за које радно место се конкурише. Резултати огла-
са ће бити објављени на сајту Дома здравља www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

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

тел. 011/3223-655

Доктор медицине - изабрани лекар 
за одрасле

пробни рад 2 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на очу-
вању и унапређењу здравља појединаца и породи-
це, ради на откривању и сузбијању фактора ризи-
ка за настанак болести, односно, на спровођењу 
скрининг програма у складу с посебним програми-
ма донетим у складу са прописима и планом рада 
службе, врши дијагностику и благовремено лечење 
пацијената, указује хитну медицинску помоћ, 
упућује пацијента у одговарајућу здравствену уста-
нову према медицинским индикацијама, односно 
код лекара специјалисте и усклађује мишљења и 
предлоге за наставак лечења пацијента, прописује 
лекове и медицинска средства, спроводи здрав-
ствену заштиту из области менталног здравља у 

смислу превенције у оквиру прописаног скринин-
га, ране дијагностике поремећаја, упућивања на 
специјалистичко консултативни преглед, прописи-
вање препоручене терапије и упућивање на виши 
ниво здравствене заштите, у поступку оствари-
вања здравствене заштите изабрани лекар упућује 
пацијента на секундарни и терцијарни ниво, на 
основу мишљења доктора медицине специјалисте 
одговарајуће гране медицине упућује пацијента на 
терцијарни ниво, води потпуну медицинску доку-
ментацију о здравственом стању пацијента, фак-
турише здравствене услуге које пружа, даје оцену 
радне способности и упућује на лекарску и инва-
лидску комисију, ради у комисијама и на посебним 
програмима, издаје стручно мишљење, лекарско 
уверење, на лични захтев и на службени захтев код 
одређених случајева болести и повреда, у стручном 
раду је самосталан и одговоран за координаторни 
рад у својој јединици, прати и предлаже измене 
у процедуралном раду у оквиру акредитацијских 
стандарда, обавља и друге послове из делокруга 
своје струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање, почев од 
10. септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, радно искуство/додатна знања/испи-
ти: стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине; позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или решења о упису у Комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Медицинска сестра - техничар у 
кућном лечењу и нези

пробни рад 2 месеца
2 извршиоца

Опис послова: води медицинску документацију и 
сачињава извештаје о раду службе кућног лечења 
и медицинске неге и у стану болесника, предузи-
ма све неопходне мере, даје инфузионе раство-
ре у стану, даје интрамускуларне и интравенске 
ињекције у стану, ставља фиксациони завој, врши 
обраду декубитиса и других рана у стану, врши 
давање серума, врши скидање конаца, врши кате-
теризацију и замену катетера, спроводи терапију 
са кисеоником, учествује у здравствено-васпит-
ном раду, ради ЕКГ снимање, фактурише пружене 
здравствене услуге, израђује месечне и тромесечне 
извештаје, управља санитетским возилом и у вези 
са тим сноси сву одговорност, учествује у палијатив-
ном збрињавању болесника, рад у Тиму за палија-
тивно збрињавање, пружање подршке породици 
оболелог, одговорна за потрошњу и залихе лекова 
и санитетског материјала, ради и друге послове из 
домена своје струке по налогу одговорне сестре и 
начелника службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, 
општи смер; радно искуство/додатна знања/испи-
ти: стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства медицинске сестре, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење), положен возачки испит 
Б категорије. Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеној школи, фотоко-
пију возачке дозволе, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору и фотокопију држављан-
ства. Доставити неоверене фотокопије, које се не 
враћају кандидатима.

Медицина
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Дефектолог у саветовалишту
за младе

пробни рад 2 месеца

Опис послова: ради на превенцији и дијагностико-
вању психоматских способности школске деце и 
младих у оквиру своје струке, примењује специфич-
не методе третмана у процесу хабилитације и реха-
билитације особа са различитим типовима поре-
мећаја вида, слуха, сензомоторичких, моторичких 
сметњи и поремећаја у понашању, ради на терапији 
- рехабилитацији деце и младих са различитим раз-
војним поремећајима, ради индивидуални и групни 
здравствено-васпитни рад, ради процену психомо-
торног развоја деце и младих, индивидуалну и гру-
пну терапију, ради на професионалној оријентацији 
и оспособљавању болесне и здраве деце и младих 
и даје предлог за упис у школе, ради у комисијама, 
сарађује са школама, центрима за социјални рад 
и другим организацијама, фактурише здравствене 
услуге које пружа, ради и друге послове из домена 
своје струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника Службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање, дефектолошки 
факултет и други сродни факултети одговарајућег 
смера, високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропи-
су 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. септем-
бра 2005. године; радно искуство/додатна знања/
испити: стручни испит у складу са законом, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office и 
Windows окружење). Уз молбу приложити: биогра-
фију, фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

Возач возила Б категорије
пробни рад 2 месеца

Опис послова: обавља све послове возача у Дому 
здравља, води евиденцију пређених километара и 
утрошка горива и мазива, обавља све послове на 
прању, чишћењу и подмазивању возила, одржава 
чистоћу паркинг преостора у оквиру организацио-
не јединице, врши дневне прегледе возила пре, 
за време и после употребе, ради и друге послове 
из делокруга своје струке по налогу непосредног 
руководиоца и начелника службе којима је одго-
воран за свој рад, превоз корисника по налогу 
непосредног руководиоца; управља моторним 
возилом по налогу руководиоца; води евиденцију 
о употреби моторног возила, пређеној километра-
жи, потрошњи горива и мазива; припрема путни 
налог за коришћење возила; одржава возила у 
уредном и исправном стању; контролише исправ-
ност возила и уговара поправке возила у сервис-
ним радионицама.

УСЛОВИ: средње образовање, III или IV степен 
стручне спреме; изузетно: основно образовање и 
радно искуство на тим пословима стечено до дана 
ступања на снагу ове уредбе; додатна знања/
испити/радно искуство: возачка дозвола Б катего-
рије. Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију возачке 
дозволе и фотокопију држављанства. Доставити 
неоверене фотокопије, које се не враћају канди-
датима.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

на одређено време до повратка 
одсутног запосленог, пробни рад 2 

месеца
2 извршиоца

Опис послова: води потребну евиденцију о осигу-
раницима, здравственом стању корисника и попу-
лације, учествује у превентивним прегледима, 
скрининзима и здравствено-васпитном раду, врши 
примарну обраду ране/завој и по потреби компре-
сивни завој и тампонаду, ставља фиксациони завој 
и врши скидање конаца и копчи, ЕКГ, инхалације, 
инфузија, врши апликовање хуманог имуноглобули-
на и других лекова, инцизија, транспортну имобили-
зацију, обраду опекотина, испирање уха, превијање 
у стану болесника, даје вакцине у амбуланти и на 
терену, као и ињекције у сужби и стану болесни-
ка, прати болесника до болнице, по налогу лекара, 
врши требовање и набавку ампулираних лекова и 
инструмената. Контролише рок трајања лекова и 
санитетског материјала и контролише хладни ланац 
лекова, ради са компјутерима и видео терминали-
ма, обавља послове на пријему пацијената, напла-
та партиципације у складу са прописима и слично, 
одговорна је за правилно вођење медицинске доку-
ментације, фактурише здравствене услуге које пру-
жа, одговорна је за потрошњу и залихе ампулираних 
лекова, вакцина и санитетског материјала, учествује 
у изради извештаја, учествује у спровођењу пла-
на здравствено-васпитног рада, ради у тиму, врши 
заказивање пацијената лично и телефоном, врши 
стерилизацију инструмената, обавља дезинфекцију 
радног простора у интервенцијама, превијалишту и 
ординацији, разврстава медицински отпад, обеле-
жава и одлаже у за то предвиђене кесе, узима брис 
рана, ради и остале послове из свог делокруга по 
налогу одговорне сестре, за свој рад одговора одго-
ворној медицинској сестри, непосредном руководио-
цу и начелнику службе.

УСЛОВИ: медицинска школа: средње образовање, 
општи смер; радно искуство/додатна знања/испи-
ти: стручни испит; лиценца; најмање шест месе-
ци радног искуства медицинске сестре, позна-
вање рада на рачунару (основни пакет MS Office 
и Windows окружење). Уз молбу приложити: био-
графију, фотокопију дипломе о завршеној школи, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију лиценце или решења о упису у комору 
и фотокопију држављанства. Доставити неоверене 
фотокопије, које се не враћају кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном 
доставом у писарницу Дома здравља „Др Милутин 
Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба број 12. 
Обавезно назначити за које радно место се конку-
рише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту 
Дома здравља www.dzpalilula.org.rs и на огласној 
табли - IV спрат.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен 13.02.2019. године у пуб-
ликацији „Послови” поништава се за радно 
место: доктор медицине специјалиста - иза-
брани лекар за децу, пробни рад 2 месеца.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ”
11000 Београд, Кнез Данилова 16

тел. 011/3223-655

Оглас објављен 13.02.2019. године у публи-
кацији „Послови” исправља се у делу броја 
извршилаца за радно место: доктор медици-
не - изабрани лекар за одрасле, пробни рад 2 
месеца, тако што уместо: 2 извршиоца, треба 
да стоји: 1 извршилац. У даљем тексту оглас 
остаје непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима

за рад на Одељењу ендокринологије 
у Служби за интерну медицину, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене до 
истека породиљског одсуства

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

ОСТАЛО: Кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотоко-
пију личне карте или очитане податке са личне 
карте (уколико је чипована), фотокопију извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су дипломе или 
уверења издати на девојачко презиме), оверену 
фотокопију лиценце издате од надлежног органа. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Изабрани кандидати пре засни-
вања радног односа дужни су да доставе лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком „За оглас“, са називом и ред-
ним бројем радног места за које се конкурише, а на 
наведену адресу.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ ПАЗАР
36300 Нови Пазар, Генерала Живковића 1

тел. 020/311-765

Доктор медицине, изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 
одраслих, Одсек за кућно лечење и негу

УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен 
медицински факултет, положен стручни испит, посе-
довање лиценце или решења о упису у комору.

Доктор медицине - изабрани лекар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих

УСЛОВИ: стечено високо образовање, завршен 
медицински факултет, положен стручни испит, посе-
довање лиценце или решења о упису у комору.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи са санитетским транспортом
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање, завршена 
медицинска школа, положен стручни испит, посе-
довање лиценце или решења о упису у комору.

Возач
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи са санитетским транспортом ДЗ
2 извршиоца

УСЛОВИ: стечено средње образовање, возачка 
дозвола Б категорије, лекарско уверење о посебној 
здравственој способности. Као доказе о испуње-
ности услова кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, бројем 
телефона и адресом, оверену фотокопију дипломе, 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверену фотокопију лиценце за рад у 
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струци, оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису у комору. Приликом заснивања радног одно-
са кандидат је дужан да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове за 
које се прима. Уз пријаву на оглас кандидати при-
лажу доказе о испуњавању услова, у оригиналу или 
овереном препису, уверење о држављанству, доказ 
да се против кандидата не води истрага и кривични 
поступак. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс доставити писарници Дома 
здравља Нови Пазар, Генерала Живковића 1. Кон-
такт телефон: 020/311-765. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

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

Доктор медицине
на одређено време, због замене одсутне 

запослене која је на породиљском 
одсуству, одсуству ради неге детета, 

за рад на Одељењу хемодијализе

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба 
да испуњавају и следеће посебне услове: висо-
ко образовање на интегрисаним академским сту-
дијама медицине, по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године 
или на основним студијама медицине у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
стручни испит; лиценца/решење о упису у лекарску 
комору РС; најмање шест месеци радног искуства у 
звању доктор медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву поднети: краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одговарајућој 
школи са просечном оценом током школовања, 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену копију лиценце/решења о упису 
у комору РС, фотокопију радне књижице уколико 
кандидат има радни стаж или потврду послодавца 
(други доказ о радном искуству), оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених, ори-
гинал или оверену копију извода из матичне књиге 
венчаних уколико је кандидат променио презиме, 
оригинал или оверену копију уверења о држављан-
ству, копију/очитану личну карту. Напомена: лекар-
ско уверење којим се доказује здравствена способ-
ност без ограничења за рад на радном месту за 
које је расписан оглас, дужан је да достави канди-
дат који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовремене 
и потпуне пријаве и са кандидатима који испуња-
вају услове за пријем у радни однос обавиће се 
разговор, ради прибављања додатних релевантних 
података за доношење одлуке о избору кандидата. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Одељење за кадровске и административне посло-
ве Опште болнице Петровац на Млави. Рок за 
пријављивање: 8 дана од дана објављивања у 
публикацији Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Пријаве слати у затвореним ковертама, 
на адресу: Општа болница Петровац на Млави, 
Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или доста-
вити лично у Правну службу Опште болнице Пет-
ровац на Млави. Неблаговремене пријаве и непот-
пуна документација неће бити узета у разматрање 
при избору кандидата.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

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

www.obp.rs

Медицинска сестра - техничар
3 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге здравстве-
не неге и подршке пацијентима, у складу са прак-
сом и стандардима савремене здравствене неге, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
обавља медицинске мере код болесника у поступ-
ку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; 
примењује прописану терапију и контролише узи-
мање лекова; врши припрему болесника и асисти-
ра лекару при интервенијама; учествује у пријему 
болесника, визити, посматра пацијента и обавешта-
ва лекара о стању пацијента; прати опште стање 
пацијента, мери и евидентира виталне функције 
и др. показатеље; припрема простор, медицинску 
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи 
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; 
учествује у набавци потребног материјала; одлаже 
и уклања медицинских отпадна прописани начин; 
обавља послове из области јавног здравља (здрав-
ствено васпитање, врши вакцинацију према епиде-
миолошким индикацијама, врши унос података у 
области здравствене статистике, води евиденције, 
узима лабораторијски материјал); спроводи актив-
ности на популарисању давалаштва крви и компо-
нената крви; врши прикупљање крви, компонената 
класичним и аферентним процедурама, тестирање 
крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; при-
према лекове из крви фракционисањем плазме; у 
зависности од сложености и специфичности рад-
ног места, сложености и специфичности послова, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са 
пацијентом и услова рада, препознају се горе наве-
дена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да има и завршену средњу 
медицинску школу општи смер (IV степен) и поло-
жен стручни испит. Уз пријаву, у којој је потребно 
навести за које радно место се пријављујете, треба 
доставити: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оверену фотокопију дипломе о 
завршеној средњој медицинској школи (IV степен) 
- општи смер; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из МК рођених - ори-
гинал. Кандидати који су радили у струци дужни су 
да доставе и оверену фотокопију лиценце.

Педијатријска сестра
за рад у Одсеку неонатологије

Опис послова: планира и пружа услуге здравстве-
не неге и подршке пацијентима, у складу са прак-
сом и стандардима савремене здравствене неге, о 
чему води прописану медицинску документацију; 
обавља медицинске мере код болесника у поступ-
ку неге, терапије, дијагностике и рехабилитације; 
примењује прописану терапију и контролише узи-
мање лекова; врши припрему болесника и асисти-
ра лекару при интервенцијама; учествује у пријему 
болесника, визити, посматра пацијента и обавешта-
ва лекара о стању пацијента; прати опште стање 
пацијента, мери и евидентира виталне функције 
и др. показатеље; припрема простор, медицинску 
опрему, инструменте и материјал за рад; спроводи 
мере за спречавање интрахоспиталних инфекција; 
учествује у набавци потребног материјала; одлаже 
и уклања медицинских отпадна прописани начин; 
обавља послове из области јавног здравља (здрав-
ствено васпитање, врши вакцинацију према епиде-
миолошким индикацијама, врши унос података у 
области здравствене статистике, води евиденције, 
узима лабораторијски материјал); спроводи актив-
ности на популарисању давалаштва крви и компо-
нената крви; врши прикупљање крви, компонената 

класичним и аферентним процедурама, тестирање 
крви, прераду, чување и дистрибуцију крви; при-
према лекове из крви фракционисањем плазме; у 
зависности од сложености и специфичности рад-
ног места, сложености и специфичности послова, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са 
пацијентом и услова рада, препознају се горе наве-
дена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да има и завршену средњу 
медицинску школу - педијатријски смер (IV сте-
пен) и положен стручни испит. Уз пријаву, у 
којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи (IV степен) - педијатријски смер; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; извод из МК рођених - оригинал. Кандидати који 
су радили у струци дужни су да доставе и оверену 
фотокопију лиценце.

Виши радиолошки техничар
за рад у Служби за радиологију

Опис послова: даје упутства пацијенту о припреми 
за снимање и зрачну терапију и о понашању при-
ликом снимања; поставља пацијента у положај 
пожељан за снимање и зрачну терапију; припрема 
апаратуру и материјал потребан за снимање, однос-
но зрачну терапију; снима пацијента, развија филм 
и процењује квалитета снимка; спроводи зрач-
ну терпију; примењује одговарајуће мере зашти-
те пацијента, заштите особља и простора и прати 
нежељена дејстава зрачења; обавља послове зрач-
ног третмана за пацијенте код којих се спроводи 
транскутана радиотерпија, брахитерапија, радио-
хирургија и стереотаксична терапија као модалитет 
у лечењу малигних болести; припрема пацијента и 
одређује адекватан положај пацијента за зрачни 
третман; спроводи радиотерапијске процедуре на 
гама ножу и кибернетичком ножу; у зависности од 
сложености и места рада, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентима препознају 
се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених зако-
ном, кандидат треба да има и: 1. завршено висо-
ко образовање на струковим студијама првог сте-
пена (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. 
Уз пријаву, у којој је потребно навести за које рад-
но место се пријављујете, треба доставити: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеним струковним 
студијама - виши/струковни радиолошки техничар; 
оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; извод из МК рођених - оригинал. Кан-
дидати који су радили у струци дужни су да доставе 
и оверену фотокопију лиценце.

Виша гинеколошко-акушерска 
сестра 

за рад у Служби гинекологије
 са акушерством

Опис послова: планира и пружа услуге процеса 
здравствене неге и подршке пацијентима, у скла-
ду са праксом и стандардима савремене здравстве-
не неге, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; обавља сложене медицинске мере код 
болесника у поступку неге, терапије, дијагностике 
и рехабилитације; примењује прописану терапију 
и контролише узимање лекова; врши припрему 
болесника и асистира лекару при интервенцијама 
које захтевају већу стручност и вештину; учествује 
у пријему болесника, визити, посматра пацијен-
та и обавештава лекара о стању пацијента; прати 

Медицина 
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опште стање пацијента, мери и евидентира витал-
не функције и друге показатеље; припрема прос-
тор, медицинску опрему, инструменте и материјал 
за рад; спроводи мере за спречавање интрахоспи-
талних инфекција;учествује у набавци потребног 
материјала; надгледа спровођење процеса здрав-
ствене неге, учествује у евалуирању процеса и на 
основу тога разматра наредне кораке у спровођењу 
истог; одлаже и уклања медицинских отпад на про-
писани начин; прикупља, контролише и врши унос 
здравствено-статистичких извештаја; прати и врши 
унос показатеља квалитета здравствене заштите; 
учествује у спровођењу програма здравственог вас-
питања у школи, здравственој установи, заједници; 
израђује очигледна средства за здравствено - вас-
питни рад; прима, евидентира и дистрибуира про-
мотивни материјал; учествује у раду саветовалишта 
за одвикавање од пушења - по потреби учествује 
у планирању индивидуалне исхране за поједине 
кориснике саветовалишта; спроводи активности 
на популарисању давалштва крви и компонената 
крви; асистира доктору стоматологије током спро-
вођења стоматолошке здравствене заштите; асис-
тира при денталним и интраоралним снимањима; 
асистира при орално хируршким интервенцијама; 
планира, организује и надзире рад стоматолош-
ких сестара/техничара; учествује у унапређењу 
квалитета стоматолошке здравствене заштите; у 
зависности од сложености и специфичности рад-
ног места, сложености и специфичности послова, 
сложености процедура, нивоа ризика, контакта са 
пацијентом и услова рада препознају се горе наве-
дена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има и: 1. завршено 
образовање на студијама првог степена (основне 
струковне/академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, 2. положен стучни испит. Уз пријаву, у 
којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе за вишу гинеколошко-акушерску 
сестру; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге рођених - 
оригинал. Кандидати који су радили у струци дужни 
су да доставе и оверену фотокопију лиценце. 

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

                                                                      
                                                 Пољопривреда

AGROSYSTEM - SUB DOO
24000 Суботица, Нила Армстронга 10

тел. 063/8015-253

Воћар - виноградар
УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме било ког 
образовног профила; возачка дозвола Б катего-
рије. Ближе информације на контакт телефон, рад-
ним данима од 8 до 16 часова. Оглас је отворен до 
18.04.2019. године.

                        Индустрија и грађевинарство

НБ „ЧЕЛИК“ ДОО
Земун - Батајница, Далматинске загоре 1 Ц

Грађевински бравари
50 извршилаца

Варилац
5 извршилаца

УСЛОВИ: I, II, III, IV, V степен; радно искуство: 12 
месеци. Теренски рад, рад у сменама. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Јављање кандидата 
на телефон: 011/377-4605.

„ЕЛВОД“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Београдска 67

Заваривач/варилац
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца

Опис посла: послови варења (аутогено, CO2).

УСЛОВИ: од II до V степена стручне спреме, смер 
- заваривач/варилац; потребно радно искуство на 
истим или сличним пословима. Кандидати могу да 
се јаве лично послодавцу, адреса: Београдска 67, 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, најкасније 
до 20.04.2019. године.

„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 елек-
троинсталација, електроенергетске и мернорегула-
ционе опреме.
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме електрос-
труке (6 месеци искуства у струци); III, IV степен 
стручне спреме без обзира на занимање (12 месеци 
искуства на наведеним пословима); возачка дозво-
ла Б категорије.

ОСТАЛО: теренски рад; обезбеђен смештај и пре-
воз. 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 прив-
ремени рад у иностранство, послодавац обезбеђује 
све елементе које садржи уговор о раду: здравстве-
ни преглед, визу, радну дозволу и социјално осигу-
рање, поред тога обезбеђује смештај и први одла-
зак 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 спре-
ме, радно искуство 3 године.

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

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

градовима у Републици Србији, на 
одређено време

3 извршиоца

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

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

„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 пласти-
ке, поправка, преправка и испитивање пластичних 
и гумених елемената, монтирање и демонтирање 
пластичних и гумених елемената и склопова.

Бравар
место рада Прахово - Неготин,

 не одређено време, 
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, 
профила и цеви, нарезивање навоја, монтажа скло-
пова, склапање конструкција, припрема за завари-
вање и други браварски послови.

Заваривач
место рада Прахово - Неготин, 

не одређено време, 
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

Опис посла: заваривањe REL, MIG, MAG или TIG 
поступком, у свим позицијама.

Електричар
место рада Прахово - Неготин,

 не одређено време, 
пробни рад 3 месеца

5 извршилаца

Опис посла: одржавање и поправка електричних 
постројења, разводни ормари, повезивање маши-
на и постројења кабловима, поправка електричне 
инсталације, електромоторног развода, испитивање 
исправности.

Пољопривреда / Индустрија и грађевинарство 

Посао се не чека, посао се тражи
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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 кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на гореневедени 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: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 60 месеци радног 
искуства у привреди; лиценца овлашћеног интер-
ног ревизора. Трајање конкурса: до попуне. Кан-
дидати могу да се јаве на горенаведени телефон, 
лице за контакт: Александар Галић.

„VISA-PROM“ DOO
Кањижа, Харшањи Тибора 17

e-mail: vladimir.mitic@visaprom.com

Манипулант на котлу проточне 
сушаре

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

4 извршиоца

Оператер на дробилици дрвета
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Оператер на преси
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
16 извршилаца

Шеф смене погона за производњу 
ногица за палете

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

4 извршиоца

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

пробни рад од 1 месеца
4 извршиоца

Манипулант на резању штафли
место рада: Кањижа и Чока, 

пробни рад од 1 месеца
12 извршилаца

УСЛОВИ: без обзира на радно искуство; I - IV сте-
пен стручне спреме. Обезбеђен превоз и смештај 
(смештај организован за запослене удаљене преко 
50 км). Рок трајања конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу послодавцу да доставе радне биографије 
путем имејл-адресе. Лице за контакт: Владимир 
Митић.

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

Прехрамбени технолог
пробни рад 1 месец

2 извршиоца

Опис посла: вођа производње у пекари и млекари.

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

„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 сме-
ни; подршка у процесу планирања и контроле произ-
водње; 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; проб-
ни рад 1 месец, рад у сменама. Трајање конкурса: до 
попуне. Пријаве за запослење слати мејлом или се 
јавити на контакт телефон послодавца: 022/2150-358 
(од 8 до 16 часова), Небојша Нешковић.

Инжењер заваривања IWE/EWE
2 извршиоца

Опис посла: координација контролних и радних 
активности у производњи; припрема заваривачке 
документације за производњу; планирање актив-
ности заваривања и контрола заваривања; про-
вера важности атеста и атестирање заваривача; 
спровођење сертификације поступака заваривања 
и радних проба.

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

Машински техничар - техничка 
припрема

пробни рад 1 месец

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

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, машински тех-
ничар (за компјутерско конструисање); радно иску-
ство: минимум 2 године; познавање енглеског језика 
(писање, читање, комуникација); пожељно знање 
немачког језика. Обезбеђен смештај. Трајање кон-
курса: до попуне. Пријаве слати имејлом или се јави-
ти на телефон послодавца 022/215-0358 (звати од 8 
до 16 часова), лице за контакт: Небојша Нешковић.

„АБР“ ДОО НИШ
18000 Ниш, Обреновићева 82/18

e-mail: info@abr.co.rs

Дипломирани машински инжењер 
- приправник

на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: пројектант термотехничких инсталација; 
знање рада на рачунару (Acad, Word, Excel); возач-
ка дозвола Б категорије. Рок за пријаву: 30 дана.

ARIANE DOO
11000 Београд, Џорџа Вашингтона 38

тел. 060/090-3382

Руковалац грађевинским 
машинама

на одређено време три месеца

УСЛОВИ: V или III степен стручне спрме - ВК или 
КВ; обавезно радно искуство у струци; обезбеђен 
смештај и исхрана; теренски рад.

Руковалац машином за 
хоризонтално подбушивање
на одређено време три месеца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме - КВ; обавезно 
радно искуство у струци; обезбеђен смештај и исхра-
на; теренски рад.

Возач Б и Ц категорије
на одређено време три месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа; 
возачка дозвола Б и Ц категорије; обавезно радно 
искуство на наведеним пословима; обезбеђен топ-
ли оброк.

Помоћни физички радник
на одређено време три месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме; основна школа; 
обезбеђен топли оброк.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

PIGO-R FREEZE
12374 Жабари, Жабарски пут бб

Компресориста
на одређено време

Опис посла: одговара за рад комплетног расхлад-
ног система у хладњачи; води евиденцију тем-
пературних листа и дневник рада; води рачуна о 
исправности уређаја у машинској сали и благовре-
мено предлаже набавку потребних резервних дело-
ва; врши текуће одржавање машина и учествује у 
поправци машина, опреме и инсталација; извршава 
и спроводи активности прописане документацијом 
система квалитета.

УСЛОВИ: минимум ССС, машинске или електро струке, 
радно искуство: небитно; спремност за рад у сменама. 
Место запослења: Жабари (близу Велике Плане).

Координатор огранка
на одређено време

Опис посла: координација између централе компа-
није у Београду и огранка у Жабарима; спровођење 
стратегије рада огранка договорене са центра-
лом у Београду; учествовање у изради месечних 
и годишњих планова у циљу оптимизације и при-

Индустрија и грађевинарство

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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лагођавања процеса рада; делегирање задатака 
и супервизија рада запослених у огранку; израда 
дневних, недељних и месечних извештаја.
ОСТАЛО: ВШС или ВСС, економска или машинска 
струка; радно искуство: небитно; познавање рада 
на рачунару (MS Office пакет), возачка дозвола: 
Б категорије, активни возач. Одговорност, само-
иницијативност и способност за рад у динамичној 
средини, спремност за рад у сменама. Место запос-
лења:  Жабари (близу Велике Плане).

Помоћни технолог у производњи
на одређено време

Опис посла: контролише квалитет примљене сирови-
не у хладњачи и саставља извештаје о њој; контроли-
ше процес производње и води рачуна о утрошку сиро-
вина и амбалаже; контролише квалитет готове робе; 
организује рад сезонских радника; припрема и подно-
си извештаје о раду; извршава и спроводи активности 
прописане документацијом система квалитета.
УСЛОВИ: ВШС или ВСС, прехрамбеног смера; рад-
но искуство: небитно; познавање рада на рачуна-
ру (MS Office пакет). Спремност за рад у сменама. 
Место запослења: Жабари (близу Велике Плане).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу на: info@pigo-r.com или 
се јавити на број: 011/2756-982 или 011/2755-859. 
Рок за конкурисање: 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”.

                           Саобраћај и везе

ПАПИР СЕРВИС ФХБ ДОО
11260 Умка, 13. октобра 1

тел. 060/3790-802

Возач камиона
на одређено време, место рада Београд

Основне обавезе и одговорности: управља возилом 
у складу са свим законом прописаним саобраћајним 
прописима и правилима дефинисаним код послодав-
ца, брине се о одржавању возила, редовном серви-
сирању, одговоран је за хигијену и уредност возила, 
припрема робу за утовар на возила 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 квалитет 
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 Ц категорије; минимум 
3 године радног искуства на истим или сличним 
пословима; лице није под истрагом нити је осуђи-
вано; одговорност и посвећеност послу.

Возач виљушкара
на одређено време, место рада Умка

Основне обавезе и одговорности:управља виљушка-
ром и УЛТ-ом у складу са свим прописима и правили-
ма дефинисаним код послодавца, брине се о возилу 
унутрашњег транспорта, припрема робу за утовар, 
врши пријем и утовара робу, припрема робу за исто-
вар, врши истовар робе, одржава хигијену магацин-
ског простора и окружења у кругу магацина и хале.
УСЛОВИ: пожељно минимум 1 година радног иску-
ства на истим или сличним пословима, да лице није 
под истрагом нити је осуђивано, одговорност и пос-
већеност послу.

ОСТАЛО: Нудимо вам рад у динамичном и захтев-
ном окружењу, са приликама за лични развој и 
напредовање. Заинтересовани кандидати могу се 
пријавити на број телефона: 060/3790-802.

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

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

Возач
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, возачка 
дозвола Б, Ц и Е категорије.

Ауто-механичар
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозво-
ла Б категорије.

Ауто-електричар
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка дозво-
ла Б категорије.

Саобраћајни техничар
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: без обзира на степен и врсту стручне 
спреме, возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Биографије слати на горенаведену имејл-ад-
ресу. Информације на контакт телефон. Оглас је отво-
рен до 12.04.2019. године.

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

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

Возач теретног возила са 
приколицом

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

на одређено време
30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно 
искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. 
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина рад-
ног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: 
до попуне. Разговор са послодавцем организован 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адреси: 
29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на наведени број телефона, 
лице за контакт: Бобан Шапоњић.

                       Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДИША ЂУРЂЕВИЋ”

11550 Лазаревац, Сјеничка 3
тел. 011/8155-815

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег високог образовања из члана 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена - мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске струдије (студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у ком слу-
чају је неопходна завршеност студија првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета) или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; посе-

Саобраћај и везе / Наука и образовање

  ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
  ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

способност за рад са децом и ученици-
ма;
3) није осуђивано правноснажном пре-

судом 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, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

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

Пословни центри НСЗ
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довање дозволе за рад (лиценце) наставника, вас-
питача и стручног сарадника; поседовање лиценце 
за директора установе (кандидат који ту лиценцу 
не поседује може бити изабран, али ће бити дужан 
да испит за директора установе положи у року од 
две године од дана ступања на дужност); има пси-
хичку, физичку и здравствену спососбност за рад са 
децом и ученицима; има држављанство Републике 
Србије; зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни 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 кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Уколико се 
на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за 
директора школе може бити изабрано лице које, 
уз испуњеност осталих горенаведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 истог 
закона, то јест високо образовање стечено на сту-
дијама правог степена (основне академске, односно 
струковне специјалистичке струковне студије) или 
на студијама у тртајању од три године, или више 
образовање, за наставника те врсте школе, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање десет година рада на пословима васпитања 
и образовања у установи, после стеченог одгова-
рајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, својеручно потпи-
сану, кандидати треба да приложе: биографију са 
кратким прегледом кретања у служби; уверење о 
држављанству (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци); извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију, не 
старије од шест месеци); оверену копију дипломе 
о завршеном школовању не старију од 6 месеци; 
оверену копију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту (не старије од 
шест месеци); доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (лекарско увререње, оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су 
одговарајуће образовање стакли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања (уверење из казнене евиденције 
МУП-а, оригинал или оверену ефотокопију, не ста-
рија од шест месеци); доказ да против кандидата 
није покренут кривични поступак за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (потврда/уверење 
из надлежног суда, оригинал или оверену фотоко-
пију, не старије од шест месеци); доказ да кандидат 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (потврда/уверење прив-
редног суда, оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од шест месеци); потврду о радном 
искуству на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговрајућег образовања (оригинал 
или фотокопију, не старије од шест месеци); доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања (фотокопију 
извештаја о спољашњем варедновању квалитета 
рада школе) важи само за кандидате који су прет-
ходно обављали дужност директора школе; овере-
ну фотокопију лиценце за директора установе (ако 
је кандидат поседује, не старије од шест месеци). 
Пријаве на конкурс за избор директора, заједно са 

потребном документацијом, достављају се устано-
ви у затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс 
за директора“, лично или препоручном поштом, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса, 
на горенаведену адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
путем телефона: 011/815-5815.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

1) Сарадник у настави у звању 
асистента са докторатом за ужу 
научну област Органска хемија

на одређено време од 3 године

2) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Аналитичка хемија
на одређено време од 5 година

3) Наставник у звању ванредног 
професора за ужу научну област 

Органска хемија
на одређено време од 5 година

Услови за радно место 1: VIII степен стручне 
спреме (докторат) и други услови на основу Закона о 
високом образовању, Статута Хемијског факултета и 
осталих општих аката Хемијског факултета и Универ-
зитета у Београду.

Услови за радна места 2 и 3: VIII степен стручне 
спреме, докторат из научне области за коју се канди-
дат бира и други услови на основу Закона о високом 
образовању, Статута Хемијског факултета и осталих 
општих аката Хемијског факултета и Универзитета 
у Београду.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој школској спреми, потврда 
надлежног органа да кандидат није осуђиван са 
правним последицама за кривична дела у смис-
лу Закона о високом образовању и остало), дос-
тављају се на адресу: Хемијски факултет у Београ-
ду, Студентски трг 12-16, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

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

тел. 060/051-29-69

Спремачица
УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављи-
вања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА
“РУДОВЦИ”

11566 Рудовци, Душана Петровића Шана 4
тел. 011/8192-220

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 радних 

дана, до повратка запослене са 
породиљског одуства и одсуства рада 

ради неге детета

УСЛОВИ: Поред услова у погледу стручне спреме 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи, 
сви кандидати треба да испуњавају и услове пред-
виђене чл. 139 и 140 Закона о основама система 

образовања и васпитања, и то да: 1) имају одгова-
рајуће образовање; 2) имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њих није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) имају држављанство Репу-
блике Србије; 5) знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, кандидати су обавезни да приложе: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу, уколико га кандидат поседује; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверену фотокопију не старије од 6 месеци); доказ 
о неосуђиваности правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање (не старије од шест 
месеци); доказ о знању српског језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику 
(оригинал или оверена фотокопија). Доказ да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену спосо-
ност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад се децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стан-
дардних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обавељеног разговора са кандидатима. Пријаве 
доставити лично или путем поште на горенаведену 
адресу школе. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код секретара школе, на тел. 011/8192-
220.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЈАРЕ И МАРЕ“

11080 Земун, Косте Алковића 22
e-mail: office@jareimare.rs

Хигијеничарка
УСЛОВИ: IV степен, радно искуство од 3 месе-
ца. Кандидати се могу пријавити на имејл-адресу: 
office@jareimare.rs.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs
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ЗЕМУНСКА ГИМНАЗИЈА
11080 Земун, Градски парк 1

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чл. 
140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019) и чланом 2 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник Републике Србије - 
Просветни гласник” бр. 15/2013, 11/ 2016, 2/2017, 
11/2017 и 13/2018). Остали услови прописани су 
чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја; биографију са следећим доказима - доказ о 
стеченом образовању (оверена фотокопија дипло-
ме и додатака дипломи); уверење о држављанству 
- не старији од шест месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених; доказ 
о образовању из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина, односно уверење да су у току 
студија положили испите из педагогије и психологије 
или доказ да су положили стручни испит, односно 
испит за лиценцу (у складу са чл. 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања); уверење о 
неосуђиваности, прибављено од надлежног органа 
МУП-а; доказ о знању српског језика - подноси кан-
дидат који високо образовање није стекао на српс-
ком језику, издат од одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за 
рад са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Пријавни формулар са 
свим конкурсом траженим документима и доказима 
о испуњавању услова доставити у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Електромагнетика, антене и 

микроталаси
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Универзи-
тета у Београду, Електротехничког факултета, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о изменама и допу-
нама Правилника о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о избору у звањe настав-
ника и сарадника Електротехничког факултета Уни-
верзитета у Београду, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкур-
са (биографија, списак научних радова и радови у 
електронској форми на CD-у, копија дипломе однос-
но уверења које важи до издавања дипломе и уве-
рење о држављанству), доставити у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса Архиви факултета, 
Булевар краља Александра 73.

ПРИВАТНА ПРЕДШКОЛСКА
УСТАНОВА „САВСКО ОБДАНИШТЕ“

11070 Нови Београд, Старо сајмиште 20
тел. 064/130-35-09

Директор
на одређено време до 2 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни васпитач, дипломирани психолог или педагог, 
познавање рада на рачунару, познавање енглеског 
језика (почетни ниво). Пробни рад 3 месеца. Пријаве 
слати поштом или на e-mail: savskoobdaniste@gmail.
com, у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЋИРИЛО И МЕТОДИЈЕ”

Београд, Учитељска 58
тел. 011/3473-503

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане у чл. 122, 139 и 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закон 
и 10/2019), у даљем тексту: Закон. За директора 
школе може бити изабрано лице које има одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне 
школе, за педагога или психолога школе стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије), и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука, при 
чему мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета, (2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад; обуку 
и положен испит за директора установе; да има 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, стручног 
сарадника; и најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања. Комисија за 
избор директора цениће и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), као и доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег 
вредновања, ако је кандидат претходно обављао 
дужност директора школе. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем, из члана 140 став 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 и стручног сараника, 

обуку и положен испит за директора установе и 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању; ове-
рен препис или оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу за наставника или стручног сарадника; дозволу 
за рад, односно лиценцу за директора (пријава се 
неће сматрати непотпуном, а изабрани кандидат 
који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року који предвиђа закон); оригинал 
потврду да има најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог образовања, односно за лице које испуњава 
услове из члана 122 став 6 Закона, потврду да има 
најмање 10 година радног искуства у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
образовања (не старије од 6 месеци); оригинал уве-
рење да није осуђиван правоснажном пресудом за 
наведена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона (не старије од 6 месеци); оригинал уверење 
из суда да против кандидата није покренут кривич-
ни поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређи-
вању притвора (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежног прив-
редног суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); оригинал лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 
фотокопију доказа о резултату стручно-педагошког 
надзора кандидата (извештај просветног саветни-
ка); фотокопију доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања уколико се на конкурс пријави лице које је 
претходно обављало дужност директора установе; 
радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, поседовању организационих способности 
и кратким прегледом програма рада за време ман-
дата директора школе. Министар просвете, науке и 
технолошког развоја врши избор директора школе 
у року од 30 дана од дана пријема документације, 
доноси решење о његовом именовању, о чему шко-
ла обавештава кандидате који су се пријавили на 
конкурс. Пријаве са потребном документацијом дос-
тављају се на адресу школе, у затвореној коверти, 
са назнаком „Конкурс за избор директора школе”, 
лично или поштом. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс се неће узети у разматрање, као 
и фотокопије докумената која нису оверене од стра-
не надлежног органа. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе, радним даном од 9 до 
14 часова, на телефон: 011/3473-503.

ОШ „РУЂЕР БОШКОВИЋ”
11030 Београд, Кнеза Вишеслава 17

Наставник енглеског језика
на одређено време до краја школске 

године, до 31.08.2019. године, са 17% 
радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (мастер ака-
демске студије или основне студије у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године), 
филолошки факултет. Биографију слати искључиво 
на имејл-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.

Наука и образовање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

11160 Београд, Моме Димића 2
e-mail: despotstefan@sezampro.rs

www.despotos.edu.rs

Наставник разредне наставе
на одређено време

2 извршиоца

Наставник математике
на одређено време

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије, мастер струковне студије), 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; изузет-
но на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или више 
образовање, сходно важећем Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи; додатна знања/испити/ радно 
искуство, дозвола за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника (лиценца), знање рада на рачу-
нару.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ 
11120 Београд, Карнегијева 4

e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Асистент за потребе наставе, за 
ужу научну област Математика
на Катедри за математичке науке 

УСЛОВИ: завршен математички факултет и уписане 
докторске студије. Остали услови конкурса утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом Техно-
лошко-металуршког факултета, Критеријумима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Бео-
граду, Правилником о минималним условима за сти-
цање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета 
у Београду, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа наставника, 
сарадника и истраживача Технолошко-металурш-
ког факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
се подносе у писаној и електронској форми на адре-
су: Технолошко-металуршки факултет, Служба за 
опште послове, 11120 Београд, Карнегијева 4, са 
назнаком „Пријава на конкурс“. Уз пријаву достави-
ти и доказе о испуњености услова: опширна биогра-
фија са освртом на стручни рад, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, списак научних радова. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће бити разматране. Одлука о избору донеће 
се у року од 6 месеци од дана истека за подношење 
пријаве на конкурс.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАКИЛА КОТАРОВ - ВУКА“

11550 Лазаревац, Даре Ранђић 1
тел. 011/8123-462

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве из чл. 139 и чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019): А) 1. има одгова-
рајуће образовање, 2. да има психичку, физичку и 

здравствену способност за рад са децом; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна језик на коме се остварује васпитно-обра-
зовни рад. Б) Одговарајуће високо образовање: 1. на 
студајама другог степена (мастер академске студије, 
местер струковне струдије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) на струдија-
ма другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне струдије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2. на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 
1) подтачка (2) члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Изузетно, наставник и васпитач јесте и 
лице са стеченим одговарајућим високим образо-
вањем на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студиајама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Дужност директора предшкол-
ске установе може да обавља лице које има: одго-
варајуће образовање из члна 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за 
васпитача или стручног сарадника, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку 
и положен испит за директора установе и најмање 
осам година рад у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља и лице које има: одговарајуће 
образовање из члама 140 став 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за васпитача, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за дирекотра установе 
и најмање десет година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања. Кандидат тре-
ба да има положен испит за директора (лиценцу за 
директора). Изабрани директор који нема положен 
испит за директора, дужан је да га положи у року од 
две године од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар треба да 
достави: биографију са кратким прегледом кретања 
у служби и прегледом програма рада установе, доказ 
да поседује одговарајуће образовање (оригинал или 
оверену фотокопију дипломе), доказ о положеном 
испиту за лиценцу (оригинал или оверену фотоко-
пиоју), доказ о знању српског језика (достављају 
само кандидати који одговарајуће образовање нису 
стекли на српском језику, у том случају кандидат 
доставља писани доказ да је положио српски језик 
по прогрqаму високошколске установе - оригинал 
или оверену фотокопију), потврду о радном стажу 
- најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, сходно члану 140 став 1 и 2 или 
најмање 10 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања, сходно члану 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 и 10/19) (оригинал), 
доказ да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-

на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење/потврда из МУП-а, не старије 
од шест месеци, оригинал или оверена фотокопија), 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (уве-
рење/потврда, не старије од шест месеци), доказ 
да је држављанин Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од шест месе-
ци), доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља 
кандидат пре закључења уговора о раду (оригинал 
или оверена фотокопија), доказ о обуци и положе-
ном испиту за директора установе (оригинал или 
оверену фотокопију), пријава која не садржи доказ о 
положеној обуци и испиту за директора неће се сма-
трати непотпуном, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у законском 
року, комисија ће ценити и доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), кандидат који је претходно 
обављао дужност директора предшколске установе 
дужан је да достави доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Кандидат који се пријављује на рад-
но место директора попуњава пријавни формулар 
(образац на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја), а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом доставља установи. Пријава на кон-
курс обавезно садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, контакт телефон). 
Пријава са потребном документацијом подноси се у 
затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за дирек-
тора предшколске установе”. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана његовог објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узима-
ти у разматрање. Документација се може достави-
ти поштом на горе наведену адресу. Предшколска 
установа нема обавезу да пријављеним кандидати-
ма враћа докуметнацију. Ближа обавештења се могу 
добити у правној служби Предшколске установе 
“Ракила Котаров - Вука”, Лазаревац, на број телефо-
на: 011/8123-462.

УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКА 
ШКОЛА

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

Наставник предметне наставе, 
обавезног предмета математика

на одређено време преко 60 дана, ради 
замене одсутног запосленог

2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) одговарајуће високо образовање пропи-
сано чл. 140 Закона о основама система образовања 
и вапитања („Сл. гласник РС”, бр.88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразовних 
предмета, стручних сарадника и васпитача у струч-
ним школама („Сл. гласник РС”, бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр, 13/2016, 2/2017. и 13/2018): профе-
сор математике; дипломирани математичар; дипло-
мирани математичар за теоријску математику и при-
мене; дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; дипломирани математичар - инфор-
матичар; дипломирани математичар - професор 
математике; дипломирани математичар за матема-
тику економије; професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски смер; 
професор математике и рачунарства; професор 
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информатике - математике; професор хемије - мате-
матике; професор географије - математике; про-
фесор физике - математике; професор биологије - 
математике; дипломирани математичар - астроном; 
дипломирани математичар - теоријска математика; 
дипломирани математичар - примењена математи-
ка; дипломирани математичар - математика финан-
сија; дипломирани инжењер математике (са избор-
ним предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; дипломирани професор математике 
- мастер; дипломирани математичар - мастер; мастер 
математичар; мастер професор математике. Лице 
које је стекло академско звање мастер, мора да има 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије); 2) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела за која 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 примања и давања мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминитарно понашање; 4) држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик, на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Напомена: уколико 
кандидат не поседује лиценцу за наставника - обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, обавезан је да стекне у року од једне, а 
највише две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу наставни-
ка. Докази: докази о испуњености услова из тачке 1), 
3), 4), 5) саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из тачке 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Уз пријаву на конкурс је неопходно достави-
ти: кратку биографију, оверену фотокопију дипло-
ме, уколико имају и: оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту или доказ о положеном 
испиту за лиценцу, уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверену фотокопију), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотопију), фотокопију или очитану личну 
карту; уверење МУП-а да лице није осуђивано са 
правним последицама у смислу чл. 139 став 1 тач-
ка 3) Закона о основама система образовања и вас-
питања. Докази о испуњености напред наведених 
услова саставни су део пријаве на конкурс, а доказ 
из чл. 139 став 1 тачка 2) прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Документација се доставља 
на наведену адресу школе. Неблаговремене прија-
ве, као и пријаве са непотпуном и неовереном доку-
ментацијом, неће бити узете у разматрање. Контакт 
особа: Снежана Басарић, дипл. правник, телефон: 
011/2633-250, 011/2631-899.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел. 011/7291-196

e-mail: vslpu@vslpu.edu.rs

Инжењер за рачунарске мреже
УСЛОВИ: високо образовање из области информа-
ционих технологија: на основним академским, однос-
но специјалистичким струковним студијама у обиму 
од 240 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не; на основним академским студијама у трајању од 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 3 годи-
не радног искуства у струци у области информацио-

них технологија. Доставити документацију: пријаву 
са биографијом и наводима о досадашњем радном 
искуству; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству; оверену фотокопију дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; уверење из 
казнене евиденције да лице није осуђивано, да није 
покренута истрага, нити подигнута оптужница, ове-
рену фотокопију дипломе, односно уверење о стече-
ном нивоу образовања.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКИ 

ФАКУЛТЕТ
Београд, Карнегијева 4

e-mail: kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs

Асистент за ужу научну област 
Математика

за потребе наставе на Катедри за 
математичке наукe

УСЛОВИ: завршен математички факултет и упи-
сане докторске студије. Остали услови конкурса 
утврђени су Законом о високом образовању, Ста-
тутом Технолошко-металуршког факултета, Кри-
теријумима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника, сарадника и истражи-
вача Технолошко-металуршког факултета, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс се подносе у писаној 
и електронској форми, на адресу: Технолошко-ме-
талуршки факултет, Служба за опште послове - 
Пријава на конкурс, Београд, Карнегијева 4; e-mail: 
kadrovskasl@tmf.bg.ac.rs. Уз пријаву доставити и 
доказе о испуњености услова: опширна биографија 
са освртом на стручни рад, диплома о одговарајућој 
стручној спреми, списак научних радова са радови-
ма. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Одлука о избо-
ру донеће се у року од 6 месеци од дана истека за 
подношење пријаве на конкурс.

УНИВЕРЗИТЕТ УМЕТНОСТИ 
У БЕОГРАДУ

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
УМЕТНОСТИ У БЕОГРАДУ

Београду, Краља Петра 4

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Текстил

на период од пет година

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Дизајн 

ентеријера и намештаја
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Графика и књига

на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Конзервација и 

рестаурација
на период од пет година

Наставник у звање доцента за ужу 
уметничку област Сценографија

на период од пет година

Наставник у звање доцента за 
ужу уметничку област Цртање и 

сликање
на период од пет година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку 

област Графички дизајн
на период од пет година

Наставник у звање ванредног 
професора за ужу уметничку 

област Цртање и сликање
на период од пет година

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку 

област Керамика
на неодређено време

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица која 
испуњавају услове прописане Законом о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 
-други закон, 73/2018), Минималним условима за 
избор у звања наставника на универзитету које је 
донео Национални савет за високо образовање и 
општим актима Универзитета уметности у Београду 
и Факултета примењених уметности у Београду.

ОСТАЛО: Учесници конкурса подносе: 1) пријаву на 
конкурс у три примерка, 2) радну биографију на про-
писаном обрасцу 2, у три примерка, 3) електронску 
форму обрасца 2 на једном CD-у, 4) пет до десет ори-
гиналних радова и пројеката, достављених у елек-
тронској форми на 4 CD-а: ужа уметничка област 
Текстил (наставни предмети: Обликовање тканог и 
плетеног текстила 1 и 2, Обликовање тканог тексти-
ла, Текстил); ужа уметничка област Дизајн енте-
ријера и намештаја (наставни предмети: Стилови у 
ентеријеру 1 и 2, Развој регионалне архитектуре); 
ужа уметничка област Графика и књига (наставни 
предмети: Писмо 1, 2, 3 и 4); ужа уметничка област 
Конзервација и рестаурација (наставни предмети: 
Конзервација и рестаурација штафелајних слика 1 
и 2; ужа уметничка област Сценографија (наставни 
предмети: Филмска и ТВ сценографија); ужа умет-
ничка област Графички дизајн (наставни предмети: 
Просторна графика 1 и 2; ужа уметничка област 
Керамика (наставни предмети: Керамички дизајн 
1, 2 и 3; 5) потписани списак радова датих у елек-
тронској форми, 6) документација у вези радова 
(каталози и друга документа који су пратећа доку-
ментација стручне и уметничке биографије кандида-
та); 7) потписани списак приложене документације 
(каталози и друга документа који су пратећа доку-
ментација стручне и уметничке биографије канди-
дата), у пет примерака, 8) оверену фотокопију или 
оверен препис дипломе/а, у једном примерку, 9) 
уверење надлежног државног органа да правоснаж-
ном 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 образовању). Кандидат 
пријављен на конкурс који има искуство у педа-
гошком раду са студентима доставља доказ о педа-
гошком раду и оцену педагошког рада у студент-
ским анкетама током целокупног изборног периода 
(ако га је било). Кандидат пријављен на конкурс за 
наставно звање који нема искуство у педагошком 
раду са студентима у обавези је да одржи пристпно 
предавање из уже области за коју је конкурс распи-
сан. Образац 2, Минимални услови за избор у звање 
наставника и сарадника у пољу уметности, у пољу 
друштвено-хуманистичких и у пољу техничко-техно-
лошких наука на Факултету 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. 03-28/2-1 од 01.03.2018. годи-
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не) налазе се на сајту Факултета (www.fpu.bg.ac.rs). 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Документација се подноси 
Правној служби Факултета примењених уметности у 
Београду, Краља Петра 4, канцеларија 17, у терми-
ну од 10 до 13 часова. За додатне информације тел. 
011/32-81-251. Приложену 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 обавезу чувања доку-
ментације. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

Београд, Булевар краља Александра 73/II

Наставник у звање редовног 
професора за ужу уметничку 

област Ликовне уметности
на Департману за архитектуру

УСЛОВИ: Општи и посебни услови предвиђени су 
Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење), чланом 74 Законa 
о високом образовању (“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 настав-
ника на Универзитету у Београду („Гласник УБ”, бр. 
192/16, 195/16, 197/17,  199/17 и 203/18), Правилни-
ком о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београду 
(„Гласник УБ”, бр. 200/17), Статутом Универзитета 
у Београду - Архитектонског факултета (“Сл. бил-
тен АФ”, бр. 119/18) и Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду - Архитектонском факултету (“Сл. 
билтен АФ”, бр. 115/17). Пријаве кандидата са при-
лозима: биографија, библиографија (списак радова), 
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 кон-
курс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана, од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за уже 
научне области Премер и 

уређење земљишне територије 
и Моделирање и менаџмент у 

геодезији
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
уже научне области којој наставни предмет припада.

Асистент за ужу научну област 
Техничка механика и теорија 

конструкција
на одређено време од три године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме из уже научне 
области за коју се бира, студент докторских студија 
у складу са чланом 84 став 1 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон, 
73/18).

ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универзи-
тета у Београду и Статута Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, као и других општих ака-
та Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, спи-

сак научних радова и оверен препис диплома. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

БОР

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 019/808-951, 801-406, 808-282

e-mail: os.kladovo@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(кандидат мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; одговарајуће психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања, да кандидат није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављан-
ство Републике Србије; знање језика на коме се 
изводи образовно-васпитни рад у школи; дозвола 
за рад наставника, односно стручног сарадника; да 
је кандидат похађао обуку и има 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); 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Изузетно, ако се на конкурс не 
пријави ниједан кандидат са одговарајућим образо-
вањем из чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, дужност директора 
основне школе може да обавља лице које има одго-
варајуће образовање из чл. 140 став 3 тог Закона за 
наставника те врсте школе, дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника, обуку и 
положен испит за директора установе и најмање 10 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања. То лице мора поседовати одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: радну биогра-
фију са прегледом плана рада за време мандата; 
оригинал или оверену фотокопију уверења или 
дипломе о стеченом образовању; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 

(нови образац у оригиналу или овереној копији); 
пријавни формулар за пријаву на конкурс скинут 
са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја; оригинал или оверену 
фотокопију уверења надлежних судова и јавних 
тужилаштава да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, покренута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора за наведена кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3) Закона (не старије од 6 
месеци); оригинал или оверену фотокопију уве-
рења да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона (не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења надлеж-
ног привредног суда да кандидат није осуђиван 
за привредни преступ (не старије од 6 месеци); 
потврду о радном искуству у области образовања 
и васпитања, тј.најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад у 
школи (уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на том језику, кандидат доставља писмени 
доказ да је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
лекарско уверење надлежне здравствене установе; 
потврду о обуци и положеном испиту за директо-
ра установе (пријава која не садржи уверење о 
положеној обуци и испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за 
директора школе и Правилник о полагању испита 
нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обаве-
зи да положи испит за директора у законском року); 
доказ стручно-педагошких надзора у раду кандида-
та - извештај просветног саветника (доказ подносе 
кандидати који поседују извештај); доказ о резулта-
тима стручно-педагошких надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (доказ подноси кандидат 
који је претходно обављао дужност директора шко-
ле и у току чијег мандата је обављено спољашње 
вредновање). Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи радну биографију и преглед пла-
на рада за време мандата директора школе, као 
и све доказе о испуњености услова за избор чије 
се прилагање тражи. Конкурсна комисија ће оба-
вити интервју са пријављеним кандидатима који 
испуњавају услове конкурса. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса могу се поднети лич-
но или препорученом поштом на адресу школе - са 
назнаком “Конкурс за директора школе”. Непотпуне 
и неблагвремене пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 15 дана. Министар у року од 
30 дана од дана пријема прописане документације 
врши избор директора школе и доноси решење о 
његовом именовању, о чему школа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 3127.03.2019. |  Број 822 |   

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 гита-
риста - 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музи-
чар гитариста; дипл. музичар - усмерење гитари-
ста; академски музичар гитариста; мастер музички 
уметник; проф. статус 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 пија-
ниста - 260 ЕСПБ или 300 ЕСПБ бодова (дипл. музи-
чар пијаниста; дипл. музичар - усмерење пијани-
ста; академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник; проф. статус 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 телефоне. Особе за контакт: Вања 
Златковић, Ирена Калинић.

ЧАЧАК

ОШ „ГОРАЧИЋИ“
32232 Горачићи 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може бити изабрано 
лице које испуњава услове прописане чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др.за-
кони и 10/2019), услове прописане у чл. 60, 61 и 62 
Статута ОШ „Горачићи” у Горачићима дел. бр. 65 од 
10.04.2018 и то: да има одговарајуће образовање из 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања за наставника те врсте школе, 
за педагога и психолога, то јест образовање сте-
чено: 1) на студијама другог степена - мастер ака-
демских студија, мастер струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије и то (студије другог 
степена из научне, односно стручне области и за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне струдије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, у 
ком случају је неопходна завршеност студија првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 
или 2) на основним струдијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника; да има обуку и положен испит 
за директора школе (кандидат који ту лиценцу не 
поседује може бити изабран, али ће бити дужан да 
испит за директора школе положи у року од две 
године од дана ступања на дужност); да има нај-
мање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способности 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 најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у 
складу са законом; да кандидат има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе следећа документа: оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис или оверену фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу (дозволу) 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, односно положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију потврде о радном стажу од најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; лекарско уверење, као доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима; доказ/уверење о знању српског 
језика као језика на којем се у школи изводи обра-
зовно-васпитни рад (ако се из дипломе о стеченом 
образовању може утврдити да је образовање сте-
чено на српском језику, не треба подносити доказ о 
знању језика); уверење о неосуђиваности у смислу 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, кандидат је дужан да 
достави: уверење МУП-а, уверење надлежног суда 
опште надлежности и уверење надлежног прив-
редног суда да није правоснажно осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; уверење 
о држављанству Републике Србије оригинал или 
оверена фото копија не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених оригинал или оверена 
фотокопија; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
школе (само кандидати који су претходно обавља-
ли дужност директора школе); оверен препис или 
оверену фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада за време мандата. Формулар за пријаву на 
конкурс кандидат преузима на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - www.mpn.
gov.rs. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 
дана, рачунајући од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе, на 
телефон: 032/5857-326. Пријаве на конкурс са при-
лозима - доказима о испуњавању услова конкурса 
кандидати достављају непосредно у школи или 
путем поште препорученом пошиљком на горена-
ведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора 
школе”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 
НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању доцент, за ужу 
научну област Електроенергетика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор нау-
ка - електротехника и рачунарство или докторат 
наука из уже научне области за коју се наставник 
бира. Поред наведеног услова кандидати треба да 
испуњавају услове прописане Законом о високом 

образовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09.01.2017. 
године - пречишћен текст) и Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 
26.04.2018. године). Пријава на конкурс садржи име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања и број телефона, податке о образо-
вању, податке о радном искуству и друго. Уз пријаву 
доставити: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о одговарајућој 
стручној спреми, као и оверене фотокопије дипло-
ма о претходно завршеним нивоима студија, спи-
сак научних и стручних радова као и саме радове, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у смис-
лу члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 73/2018) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу. Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивање релевантних 
докумената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (доступ-
но на www.kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за 
заснивање радног односа и стицање звања настав-
ника), утврђена је обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената прописаних чланом 8 
Правилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета 
у Крагујевцу, доставља у електронском облику, на 
начин утврђен наведеним Упутством. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса достави-
ти на горенаведену адресу. Конкурс је отворен 15 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви” и на интернет страници Универзитета у Кра-
гујевцу. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се разматрати. Фотокопије поднетих 
докумената се не враћају.

ЈАГОДИНА

ОШ „СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“
35208 Војска

e-mail: osvojska@gmail.com
тел. 035/8339-140

Наставник математике
са 88,89% радног времена, на одређено 
време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до повратка запослене 
са одсуства са рада ради неге детета, 

а најдуже до 31.08.2019. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене одредбама чл. 139, 140 и 144 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласники РС”, бр.88/2017 
- 27/2018 -др. закони и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник - 
Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/2019) и Првилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник - Просвет-
ни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, и 13/18); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију), уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије од 
шест месеци, оригинал или оверену фотокопију) 
и доказ о познавању српског језика и језика на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (подно-
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си кандидат који није стекао диплому на српском 
језику). Лекарско уверење, као доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученцима, кандидат који буде 
изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају на горенаведену адресу. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доста-
вити на адресу школе. Докази о испуњавању усло-
ва предвиђених овим огласом, ако нису оригинали, 
него фотокопије или преписи, морају бити оверени 
у складу са Законом о оверавању потписа рукописа 
и преписа („Службени гласник РС”, број 93/2014 и 
22/2015). Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, телефон: 035/8339-
140.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ФАКУЛТЕТ УМЕТНОСТИ
УНИВЕРЗИТЕТА У ПРИШТИНИ

ЗВЕЧАН - КОСОВСКА МИТРОВИЦА
38227 Звечан, Краља Петра I бр. 117

Наставник (сва звања) за ужу 
теоријско-уметничку област 

Солфеђо, односно научну област 
Методика наставе солфеђа

Одсек музичке уметности

УСЛОВИ: Право учешћа на конкурсу имају лица 
која испуњавају прописане опште и посебне усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању 
(„Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон и 73/2018), Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета уметности, Правилником о ближим усло-
вима за избор у звања наставника Универзитета у 
Приштини, Минималним условима Националног 
савета за избор у звање наставника на Универзи-
тету, Репрезентативним референцама (Стандард 9 
- Наставно особље - за образовно-уметничку област 
Музичка уметност, односно образовно-научно 
поље друштвено-хуманистичке науке), у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених канди-
дата. Учесници конкурса достављају документацију 
користeћи Модел и упутство који се може преузети 
са интернет странице Универзитета: (https://pr.ac.
rs/wp-content/uploads/2018/05/model_i_uputstvo_
izbor_u_zvanje-2.zip), оверен препис диплома о сте-
ченом нивоу образовања, као и потписану пријаву 
на конкурс са списком приложене документације. 
Документација се доставља на четири идентич-
на примерка у електронској форми (на CD-у), на 
адресу: Факултет уметности, Краља Петра I бр. 
117, 38227 Звечан. За додатне информације тел. 
028/497-924. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве се неће разматрати. 

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

38220 Косовска Митровица
Филипа Вишњића бб

тел. 028/425-473, 028/425-475

Катедра за филозофију

Наставник у звање редовног 
професора за научну област 

Филозофија, ужу научну 
област Нововековно-савремена 

филозофија
Катедра за српски језик и књижевност

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужу научну 
област Савремени српски језик

на одређено време од 5 година

Асистент за научну област 
Филолошке науке, ужа научну 
област Савремени српски језик

на одређено време од три године

Катедра за српску књижевност и језик

Наставник у звање ванредног 
професора за научну област 

Филолошке науке, ужа научна 
област Историја српске 

књижевности
на одређено време од 5 година

Катедра за педагогију

Асистент за научну област 
Педагошке науке, ужа научна 

област Педагогија, теорија наставе 
и методика васпитно-образовног 

рада
на одређено време од 3 године

Катедра за историју уметности

Наставник у звање доцента 
за научну област Историјске, 

археолошке и класичне науке, ужа 
научна област Историја уметности

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном о раду, кандидати за наставника треба да 
испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 74 и 84 
Закона о високом образовању Републике Србије („Сл. 
гласник РС“, број 88/2017, 27/18 - др. закон,73/18), 
Статута Филозофског факултета и Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Приштини са привременим седиштем у 
Косовској Митровици и Правилника за избор у звање 
наставника Филозофског факултета у Косовској 
Митровици. Пријаве кандидата са прилозима (био-
графија, списак научних радова, радови, дипломе 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није правнос-
нажном пресудом осуђиван за кривично дело про-
тив полне слободе, фалсификовања јавне исправе 
коју издаје високошколска установа или примањa 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; уверење о држављанству Републике Србије), 
подносе се на адресу: Филозофски факултет, Фили-
па Вишњића бб, 38220 Косовска Митровица, са наз-
наком „За конкурс“. Кандидати за избор у звање 
наставника су обавезни да сву потребну конкурсну 
документацију доставе Факултету у штампаној фор-
ми и у електронској форми на CD-у и у PDF форма-

ту. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Обавештења се могу 
добити на телефон: 028/425-473 и 425-475.

КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУТИН ЈЕЛЕНИЋ” 

34324 Горња Трнава
тел. 034/832-001

Наставник енглеског језика
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене, 
до њеног повратка

УСЛОВИ: услови прописани чл. 139 и 140 став 
1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да кандидат има одговарајуће образо-
вање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Просветни гласник“, број 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17). Поред наведених 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: да 
је држављанин Републике Србије; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима и 
да испуњава друге услове предвиђене Законом о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документа-
цију (оверену копију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству и уверење да нису 
осуђивани) заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају на адресу школе. Рок за 
подношење пријава по конкурсу је 8 дана од дана 
објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

34210 Рача, Радоја Домановића 10
тел. 034/751-040

Васпитач

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање за вас-
питача на студијама првог степена (основне ака-
демске, односно струковне студије), студијама у 
трајању од три године или више образовање и нај-
мање пет година рада у установама образовања на 
пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања; дозвола за рад, однос-
но положен стручни испит или испит за лиценцу; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела прописана одредбом члана 139 став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; држављанство Републике Србије; да 
кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс приложи: образац пријаве на конкурс за рад-
но место; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; оверену фотокопију 
дозволе за рад, односно оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту или испиту за 
лиценцу; оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству Репу-
блике Србије; потврду о радном искуству у области 
васпитања и образовања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; радну биографију, односно 
кратак преглед кретања у служби са биографским 
подацима; очитану личну карту. Доказ о испуње-
ности услова прописаних у члану 139 став 1 тачка 
1), 3)-5) Закона о основама система образовања и 
васпитања, саставни су део пријаве на конкурс, а 
доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Пријаве са биографијом и доказима 
о испуњености услова конкурса доставити на горе-
наведену адресу, са назнаком ”Конкурс за васпита-
ча” или предати лично, сваког радног дана од 8.00 
до 14.00 часова. Ближе информације о конкурсу 
можете добити на број телефона: 034/751-040. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ“

34313 Наталинци 
тел. 034/821-191

Професор биологије
на одређено време до повратка 

запослене са функције директора 
школе, са 40% радног времена

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик. Фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа неће се узи-
мати у обзир, а неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на 
горенаведену адресу. Телефон за информације: 
034/821-191.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИВКО ТОМИЋ“
34314 Доња Шаторња

тел. 034/683-7125

Наставник српског језика
за 72,21% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 10/2019); 
психичка, физичка и здравствена 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 најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; кан-
дидат треба да зна српски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузи-
ма са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, доставити: оверену 
фотокопију доказа о завршеном факултету; уве-
рење о неосуђиваности за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за кандидата 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци; извод из матичне књиге рођених, 
оригинал или оверена копија; CV. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад са 
ученицима (лекарско уверење) подноси само иза-
брани кандидат, пре закључивања уговора о раду. 
Знање српског језика и језика на коме се изводи 
васпитно-образовни рад доказује се положеним 
испитом из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе, осим за кандидате који су 
стекли образовање на језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на 
конкурс мора садржати актуелни број фиксног или 
мобилног телефона и тачну адресу пребивалишта. 
Непотпуне или неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Прија-
ве са документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса доставити на горенаведену адресу. 

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању редовног или 
ванредног професора за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година

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

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 
научну област Фармацеутска 

технологија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршен фармацеутски факултет, докто-
рат из научне области за коју се бира.

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Физиологија

на одређено време 5 година

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Фармацеутска 

хемија
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
фармације, докторат из научне области за коју се 
бира.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу и Статутом Факултета медицин-
ских наука у Крагујевцу, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, 
оверене фотокопије диплома, списак стручних и 
научних публикација и по један примерак тих пуб-
ликација, а за кандидате који су у радном односу 
на Факултету медицинских наука у Крагујевцу и 
потврду Комисије за квалитет о педагошком раду. 
Упутством за примену, начин достављања, попуња-
вања и утврђивање релевантних докумената које 
кандидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/
Docs/Uputstvo_KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлу-
ком о изменама и допунама Упутства (http://www.
kg.ac. rs/Docs/Odluka_o_izmenama _i_dopunama_
uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза 
кандидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као и оба-
везних и изборних елемената прописаних чланом 8 
Правилником о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Универзи-
тета у Крагујевцу достави и у електронској форми 
(на компакт диску - CD). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Рок за пријаву је 
15 дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента са 
докторатом за ужу научну област 

Фармацеутска анализа
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршене интегрисане академске студије 
фармације са укупном просечном оценом најмање 
8, докторат из научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, оверене фотокопије дипло-
ма, списак стручних и научних публикација и по 
један примерак тих публикација у складу са упут-
ством које се налази на страници Факултета http://
www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_izbor.php. Сву кон-
курсну документацију са доказима о испуњености 
услова конкурса, сви кандидати су у обавези да 
доставе и у електронској форми (на компакт дис-
ку - CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.
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ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Педијатрија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 (осам), уписане 
докторске академске студије и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Офталмологија

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 (осам), уписане 
докторске академске студије и завршена одгова-
рајућа специјализација.

Истраживач - сарадник за ужу 
научну област Неурологија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: завршен медицински факултет са укуп-
ном просечном оценом најмање 8 (осам) и уписане 
докторске академске студије. 

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

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Сарадник у настави за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време 1 година

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

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

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА РАШКА
36350 Рашка, Милуна Ивановића 2

тел. 036/736-043

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства, 
са 22,22% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Кандидат 
мора да испуњава услове за пријем у радни однос 
прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и чланови-
ма 17 и 19 Правилника о организацији и система-
тизацији послова Гимназије у Рашки бр. 232/5 од 
07.09.2018. године, одговарајући степен стручне 
спреме, одређеног занимања према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у гимназији (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 
и 13/2018) и члану 139 Закона о основама система 
образовања и вапитања: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; дипломи-
рани математичар за рачунарство и информатику; 
дипломирани математичар - информатичар; дипло-
мирани математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар за математику економије; 
професор математике и рачунарства; дипломирани 
математичар - астроном; дипломирани математичар 
- теоријска математика; дипломирани математичар 
- примењена математика; дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом основи гео-
метрије); дипломирани информатичар; дипломи-
рани професор математике - мастер; дипломира-
ни математичар - мастер; дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом осно-
ви геометрије); професор математике - теоријско 
усмерење; професор математике - теоријски смер; 
мастер математичар; мастер професор математи-
ке; дипломирани професор математике и рачунар-
ства - мастер из области математичких наука; лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне академске студије на 
студијским програмима Математика или Примење-
на математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије); да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да је држављанин Репу-
блике Србије; да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина на висиокош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања, од најмање 30 бодова, од којих по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, у скла-
ду са чланом 142 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, сматра се да има образовање из члана 142 
став 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања, а кандидат који нема образовање из члана 
142 став 1, обавезан је да стекне ово образовање у 
року од једне године, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испи-
та за лиценцу. Кандидат треба и да зна српски језик 
на којем се остварује образовно васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар који попуњава на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, који штампа и исти прила-
же са документацијом; уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; уверење о неос-
уђиваности; диплому или уверење о стеченој струч-
ној спреми; потврду одговарајуће високошколске 
установе да је положио испит из српског језика (само 
за кандидате који образовање нису стекли на српс-
ком језику). Доказе о испуњености услова у погледу 
психичке, физичке и здравствене способности кан-
дидат који буде изабран доставља пре закључења 
уговора о раду. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу, лично 
или поштом. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити на телефон: 036/736-043.

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 иску-
ство: најмање 12 месеци у раду са децом; стручни 
испит, возачка дозвола Б категорије, знање енглес-
ког језика - средњи ниво. Рад у сменама. Рок трајања 
конкурса: до 01.05.2019. године. Кандидати се могу 
јавити послодавцу путем телефона или своје радне 
биографије доставити путем мејла, контакт особа: 
Маја Јовановић.

КРУШЕВАЦ

ШОСО „ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ“
37000 Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Дефектолог - наставник у 
посебним условима

за програме корективно-стимулативних 
вежби, логопедских вежби

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање за рад са ученицима са сметњама у развоју и 
то: високо образовање на студијама другог степена 
или на основним студијама у трајању од најмање 
4 године по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године, а у 
складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС“, 88/17, 10/19) и 
чл. 7 став 4 тачка 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и вас-
питача у основној школи за ученике са сметњама 
у развоју и инвалидитетом („Сл. гл. РС - Просветни 
гласник“ бр. 17/18); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
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вају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Попуњен и одштампан форму-
лар кандидати достављају са потребном докумен-
тацијом о испуњавању услова конкурса. Кандидати 
достављају следећу документацију: оверену фото-
копију дипломе о одговарајућем образовању; ориги-
нал или оверену фотокопију уверења о неосуђива-
ности, не старије од 3 месеца; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству, не старије од 
6 месеци; доказ о познавању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад (уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је да 
достави доказ да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
оверена фотокопија). Доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати у поступку избора 
кандидата.

ОШ „КНЕЗ ЛАЗАР“
37222 Велики Купци

тел. 037/884-105

Наставник разредне наставе
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. гласник РС” бр. 88/2017); одговарајући степен 
стручне спреме одређеног занимања према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017., 3/2017 и 13/2018) 
и члану 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- и др. закони и 10/2019); професор разредне наста-
ве, професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом, 
професор разредне наставе и енглеског језика за 
основну школу, мастер учитељ, дипломирани учи-
тељ - мастер, професор разредне наставе и ликовне 
културе за основну школу; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин Републике Србије; да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова, у складу са чланом 
142 став 1 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Кандидат који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра 
се да има образовање из члана 142 став 1 Закона о 
основама система образовања и васпитања, а канди-
дат који нема образовање из члана 142 став 1 оба-
везан је да стекне ово образовање у року од једне 
године, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно васпитни рад - српски језик (доказ су у 
обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказ са потврдом 
одговарајуће високошколске установе да је канди-

дат положио испит из српског језика. Уз пријаву кан-
дидат треба да приложи: пријавни формулар који 
попуњава на званичној интернет страници Минис-
тарства, просвете, науке и технолошког развоја, 
који штампа и исти прилаже са документацијом; 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
оригинал или оверену фотокопију; извод из матичне 
књиге рођених, оригинал или фотокопију; уверење 
МУП-а из казнене евиденције о неосуђиваности кан-
дидата, оригинал; оригинал или оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
потврду одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Доказ о испуњености услова у погледу пси-
хичке, физичке и здравствене способности кандидат 
који буде изабран доставља пре закључења уговора 
о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити на наведену 
адресу лично или поштом.

ОШ „ЖАБАРЕ“
37233 Врбница

тел. 037/388-2218

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог који обавља функцију в.д. 
директора школе, до избора директора, 

а најдуже 6 месеци

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту наставник 
разредне наставе, може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања, у смислу члана 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије или 
основне студије у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10.09.2005. године) и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; извршена психолошка проце-
на способности за рад са децом и ученицима (при-
бавља се пре закључења уговора о раду); посе-
довање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на тим језицима); нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију; непостојање дис-
криминаторног понашања на страни кандидата, 
утврђеног у складу са законом. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: пријавни формулар 
за пријем у радни однос (доступан на званичној 
страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја); кратку биографију; диплому о сте-
ченом образовању (оверена фотокопија); доказ о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима, коју 
врши Национална служба за запошљавање. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у 

разматрање. Пријаве доставити лично или послати 
на наведену адресу, са назнаком „За конкурс“. Све 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе, на телефон: 037/3882-218 и имејл шко-
ле: zabare.os@gmail.com.

ЛЕСКОВАЦ

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„ЂУКА ДИНИЋ“

16000 Лесковац, Коста Стаменковић 15
тел. 016/212-880

Наставник српског језика и 
књижевности

са 10% радног времена, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајуће високо 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019); да испуњава 
услове у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-испр, 13/2016, 2/2017 и 
13/2018); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; држављан-
ство Републике Србије; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и непостојање дискриминаторног 
понашања на страни кандидата, утврђеног у складу 
са законом; да зна српски језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати треба 
да приложе: попуњен и одштампан пријавни фор-
мулар који се преузима са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; уверење о држављанству и извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверене фотоко-
пије); оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању (диплому о основним сту-
дијама и мастер студијама); уверење о неосуђива-
ности за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања; писмени доказ (уверење да је кандидат 
положио испит из српског језика одговарајуће висо-
кошколске установе, којим потврђује да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, тј. српски 
језик, уколико је одговарајуће образовање стекао на 
страном језику). Кандидати који испуњавају услове 
конкурса а који су изабрани у ужи избор, у року од 8 
дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за запошљавање применом стандардизова-
них поступака. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве се могу предати непосредно школи или пре-
ко поште на адресу школе. Све информације у вези 
са огласом можете добити на телефон: 016/212-880.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„РАДЕ МЕТАЛАЦ“

16000 Лесковац, Димитрија Туцовића бб
тел. 016/234-612

Професор српског језика
са 17,78% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: за наведено радно место кандидат треба 
да испуњава услове из члана 140 став 1 члана 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, број 88/17), Правил-
ника о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама у подручју рада Машинство и обрада метала 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
4/18) и Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Електротехника 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 4/18, 
13/18): да има одговарајуће високо образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање: да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на којем се 
остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
и заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи потребну документацију: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми као доказ да имају одговарајуће образовање 
и уверење о стеченом образовању (ако диплома 
није уручена) не старије од 6 месеци - кандидати 
који су високо образовање стекли након 10. сеп-
тембра 2005. године подносе оверену фотокопију 
дипломе основних и мастер студија; оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених (не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству као доказ да имају 
држављанство Републике Србије (не старије од 6 
месеци у односу на дан истека конкурса); уверење 
из казнене евиденције МУП-а да нема осуде (не 
старије од 6 месеци у односу на дан истека конкур-
са); доказ о знању српског језика, осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику или су положили испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Лекар-
ско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду са изабрним кандида-
том. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор у складу са Законом. Комисија 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос из члана 139 Закона у року од 8 дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који буду испуњавали услове конкурса и изабра-
ни у ужи избор упућују се на психолошку процену 
психофизичких способности за рад са ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање, у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава. Конкурсна комисија сачињава листу кан-
дидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од 8 дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе из претходног става 

и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу школе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити од секретара школе, путем телефо-
на: 016/234-612.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРА СТАНКОВИЋ“

16211 Губеревац
тел. 016/3488-442

Наставник математике
са 77,78% радног времена, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Општи услови: утврђени чл. 139 и 140 
закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17). Посебни услови: 
Правилник о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17). Пријаву на конкурс 
кандидат попуњава и преузима са сајта Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и са 
доказима о испуњавању услова конкурса подно-
си на адресу школе, са назнаком “За конкурс”, у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Уз пријаву кандидат подноси следећу докумен-
тацију: оверену фотокопију или оригинал дипло-
ме о стручној спреми; оверену фотокопију или 
оригинал извода из матичне књиге рођених (са 
холограмом); оверену фотокопију или оригинал 
уверења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); уверење да лице није осуђивано за дела из 
члана 139 ст. 1 тачка 3 ЗОСОВ-а; потврду о сте-
ченом образовању из педагошких, психолошких и 
методичких дисциплина стечену на високошкол-
ској установи у току студирања или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова. Кандидат 
који има положен стручни испит за лиценцу сма-
тра се да има обазовање из наведених научних 
дисциплина и доставља потврду да је положио 
испит за лиценцу. (Кандидат доставља две потвр-
де – оригинална, односно оверена копија потврде 
са факултета о стеченом образовању и потврду 
школе у којој је лице обављало праксу, односно 
било у радном односу и стекло 6 бодова праксе 
или оверену копију потврде да је положио испит 
за лиценцу). Доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који образовање није стекао 
на српском језику. Лекарско уверење (не старије 
од 6 месеци) подноси кандидат пре закључења 
уговора о раду. Оверена фотокопија јесте фото-
копија оригиналног документа која се оверава код 
јавног бележника. Изузетно, у градовима и општи-
нама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канце-
ларијама основних судова, односно општинским 
управама као повереним пословима. Лице које 
достави неоверене копије сматраће се да је дос-
тавило непотпуну документацију. Благовременом 
пријавом сматраће се она пријава која је предата 
у року утврђеном конкурсом. Потпуном пријавом 
сматраће се она пријава која у прилогу садржи 
документа којим кандидат доказује да испуњава 
услове означене у конкурсу. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове, 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 на контакт 
адресе које су навели у својим пријавама. Кон-

курс ће спровести конкурсна комисија. Кандидати 
ће бити писмено обавештени о одлуци конкурсне 
комисије школе у законом предвиђеном року. Бли-
жа обавештења се могу добити у секретаријату 
школе или на телефон: 016/3488-442.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЛЕСКОВАЦ
16000 Лесковац, Боре Димитријевића Пиксле 1

тел. 016/3441-435

Професор енглеског језика
на одређено време, дуже од 60 дана, до 

повратка директора са функције

УСЛОВИ: професор, дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност. Сви кандидати треба да испуња-
вају услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 72/09, 52/11, 55/13, 68/15, 88/17, 27/18 и 10/19), 
као и Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника у средњим стручним школама (“Сл. гласник РС 
- Просветни гласник 11/08, 5/11, 8/11, 9/13). Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Предвиђено је психолошко тестирање канди-
дата. Ближе информације могу се добити на телефон: 
016/3441-435.

НИШ

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА У НИШУ
18000 Ниш, Београдска 22

Наставник математике
за 18 школских часова недељно (100% 
радног времена), на одређено време до 

истека мандата директора

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште услове 
утврђене чл. 139, 140 и 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 
88/2017) и Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 8/15, 
11/16, 13/16 и 2/2017), 1) професор математике; 2) 
дипломирани математичар; 3) дипломирани матема-
тичар за теоријску математику и примене; 4) дипло-
мирани математичар за рачунарство и информати-
ку; 5) дипломирани математичар - информатичар; 6)
дипломирани математичар - професор математике; 
7) дипломирани математичар за математику еко-
номије; 8) професор математике - теоријско усме-
рење; 9) професор математике - теоријски смер; 10) 
професор математике и рачунарства; 11) професор 
информатике - математике; 12) професор хемије - 
математике; 13) професор географије - математике; 
14) професор физике - математике; 15) професор 
биологије - математике; 16) дипломирани математи-
чар - астроном; 17) дипломирани математичар -тео-
ријска математика; 18) дипломирани математичар 
- примењена математика; 19) дипломирани мате-
матичар - математика финансија; 20) дипломирани 
инжењер математике (са изборним предметом Осно-
ви геометрије); 21) дипломирани информатичар; 
22) дипломирани професор математике - мастер; 
23) дипломирани математичар - мастер; 24) мас-
тер математичар; 25) мастер професор математике. 
Лице из тачке 13) овог члана које је стекло академ-
ско звање мастер мора имати претходно завршене 
основне академске студије на студијском програму 
Математика или Примењена математика (са поло-
женим испитом из предмета Геометрија или Осно-
ви геометрије). За радно место неопходно је да лице 
има: одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, 88/2017); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење или оверена фото-
копија лекарског уверења доставља се приликом 
закључивања уговора о раду и не сме бити старија 
од 6 месеци); да није осуђиван правноснажном пре-

Наука и образовање
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судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање (доказ доставити уз пријаву на 
конкурс); држављанство Републике Србије (доказ 
доставити уз пријаву на конкурс); извод из матичне 
књиге рођених (доставити уз пријаву на конкурс); да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Пријаву на конкурс преузети са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја и попуњену доставити уз приложену документа-
цију. Рок за достављање документације је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање. Прија-
ве са доказима слати на горенаведену адресу, са наз-
наком „За конкурс”.

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ НАУКА
Ниш, Душана Поповића 22а

тел. 018/278-000, 064/941-4015
069/801-4277

e-mail адреса: 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 економ-
ских наука за трговину; доктор менаџмента; VIII сте-
пен стручне спреме.

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

ОШ „БРАНКО МИЉКОВИЋ“
18000 Ниш, Љубомира Николића 3

Наставник техничког и 
информатичког образовања

УСЛОВИ: професор техничког образовања; про-
фесор технике; професор технике и информатике; 
професор информатике и техничког образовања; 
професор техничког образовања и машинства; про-
фесор технике и машинства; професор машинства; 
професор електротехнике; професор техничког 
образовања и техничког цртања; професор тех-
ничког образовања и физике; професор физике и 
основа технике; професор техничког образовања и 
хемије; дипломирани педагог за физику и опште-
техничко образовање ОТО; дипломирани професор 
физике и основа технике за основну школу; профе-
сор физике и основа технике за основну школу; про-
фесор техничког образовања и васпитања; профе-
сор техничког васпитања и образовања; професор 
политехничког образовања и васпитања; професор 
политехничког васпитања и образовања; професор 
политехничког образовања; професор технике и 
графичких комуникација; професор производно-тех-
ничког образовања; дипломирани педагог за тех-

ничко образовање; дипломирани педагог за физику 
и основе технике; професор основа технике и про-
изводње; професор политехнике; професор технике 
и медијатекарства; професор техничког образовања 
и медијатекар; дипломирани физичар - професор 
физике и основа технике за основну школу - мастер; 
дипломирани професор физике и основа технике 
за основну школу - мастер; дипломирани професор 
технике и информатике - мастер; дипломирани про-
фесор технике - мастер; мастер професор технике 
и информатике; мастер професор информатике и 
технике; професор основа технике и информатике; 
мастер професор технике и информатике за елек-
тронско учење; мастер професор предметне наста-
ве (претходно завршене студије првог степена из 
области техничког и информатичког образовања). 
Наставу из предмета одређених у ставу 1. овог чла-
на могу да изводе и лица која су завршила двопре-
дметне студије на факултету, ако су на том факулте-
ту савладала програм из тих предмета у трајању од 
осам семестара. На конкурс се може пријавити лице 
које испуњава следеће услове: има одговарајуће 
образовање, у смислу чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом,без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републике Србије; 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар кандидати 
достављају у оригиналу или оверене фотокопије: 
дипломе о одговарајућем образовању; извода из 
матичне књиге рођених; уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); уверења 
или потврде о неосуђиваности за наведена кри-
вична дела и да није утврђено дискриминаторско 
понашање које издаје надлежна полицијска упра-
ва. Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Рок за пријаву на конкурс 
је 8 дана. Непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање. Додатна оба-
вештења кандидати могу добити путем телефона 
018/230-583, од 12.00 до 14.00 сати. 

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
“ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”

18220 Алексинац, Тихомира Ђорђевића бб
тел. 018/800-068

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да изводи 
лице које је стекло одговарајућу стручну спрему 
за извођење наставе енглеског језика и звање у 
складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника из општеобразовних пред-
мета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016-испр., 13/2016, 
2/2017 и 13/2018): професор, односно дипломи-
рани филолог за енглески језик и књижевност; 
мастер филолог-студијски програм Англистика, 
студијски програм или главни предмет, односно 

профил Енглески језик и књижевност; мастер про-
фесор језика и књижевности-студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески 
језик и књижевност; мастер професор предметне 
наставе-претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарају-
ући предмет. Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање радног 
односа и посебне услове предвиђене чланом 139 
и чланом 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, 
број 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019), као и 
из члана 142 став 1 истог закона: обавезно образо-
вање лица из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са Европ-
ским 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 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Диплома о стручној 
спреми стеченој на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односне групе предмета; 
студије другог степена из области педагошког нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; потписану 
биографију; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу), и то: потврда висо-
кошколске установе о броју бодова, доказ о поло-
женом испиту за лиценцу или доказ о положеним 
испитима из педагогије и психологије; уверење о 
држављанству (оверен препис/фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оверен препис/фото-
копију); доказ о познавању језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; уверење о неос-
уђиваности за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; лекарско уверење (уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења не могу да буду 
старија од 6 месеци. Кандидати који буду изабрани 
у ужи избор биће упућени на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављивања  
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве се могу доставити лич-
но или поштом на горенаведену адресу.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”
Миљковац

18202 Горња Топоница
тел. 018/621-724

Андрагошки асистент
са 75% радног времена, за рад у првом, 

другом и трећем циклусу основног 
образовања одраслих у матичној школи 

у Миљковцу, на одређено време до 
31.08.2019. године

Андрагошки асистент
са 25% радног времена, за рад у првом, 

другом и трећем циклусу основног 
образовања одраслих у издвојеном 

одељењу КПЗ-а у Нишу, на одређено 
време до 31.08.2019. године

Андрагошки асистент
за рад у првом, другом и трећем 

циклусу основног образовања одраслих 
у издвојеним одељењима у Дољевцу 
и Житорађи, на одређено време до 

31.08.2019. године

УСЛОВИ: послове андрагошког асистента може да 
обавља наставник, стручни сарадник или лице које 
испуњава услове за пријем у радни однос утврђене 
чл. 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и има најмање средње образовање и савла-
дан програм обуке за андрагошког асистента за рад 
са одраслима. У случају да кандидат нема савладан 
програм обуке за функционално основно образо-
вање одраслих, биће упућен на обуку. Уз пријаву на 
конкурс приложити: извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству; диплому о стеченој 
стручној спреми; доказ о неосуђиваности (доказ се 
прибавља у МУП-у); доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (кандидат доставља пре закључивања уговора о 
раду), а проверу психофизичких способности за рад 
са децом  и ученицима извршиће Национална служ-
ба за запошљавање. Документа се прилажу у ориги-
налу или као оверене фотокопије, не старије од шест 
месеци. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним формула-
ром достављају установи. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања истог. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ТРГОВИНСКА ШКОЛА

18000 Ниш, Мајаковског 2

Оглас објављен 20.03.2019. године у публи-
кацији “Послови” поништава се у целости.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“
21410 Футог, Раде Кончара 2

Наставник предметне наставе - 
математика

настава се изводи на српском језику

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљен 
извршилац под условима прописаним чланом 139 
Законом о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 
10/2019) и ако: 1) има одговарајуће образовање про-
писано Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 

11/2012, 15/13, 2/16, 11/16, 2717, 3/17 и 13/2018); 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије. Докази о испуњености услова из 
тачака 1, 3 и 4 саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из тачке 2 прибавља се пре закључења уго-
вора о раду. Кандидат попуњава пријавни фолму-
лар на званичној страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја Републике Србије, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља на адресу: Основ-
на школа “Мирослав Антић”, 21410 Футог, Раде Кон-
чара 2, са назнаком „За конкурс“. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈАН КОЛАР” 
21425 Селенча, Вајанског 1

тел. 021/774-015

Наставник технике и технологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са боловања 

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка радника са боловања

Наставник физике
са 50% радног времена, на одређено 

време до преузимања запосленог, 
односно до коначности одлуке о избору 

кандидата по конкурсу за пријем у 
радни однос на неодређено време, 
а најкасније до 31. августа текуће 

школске године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа, предвиђених Законом о раду, кандидат 
мора испуњавати и посебне услове прописне у чл. 
139, 140 и 141 Закона о основама система обра-
зовање и васпитања („Сл. гласник РС”, број 88/17, 
27/18 и 10/19) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гл. РС - Просветни гласник” 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следеће 
документе: доказ о одговарајућој стручној спреми; 
уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; извод из матичне књиге рође-
них, уколико је након стицања дипломе дошлодо 
промене имена. Кандидати достављају и доказ 
о испуњености услова о знању словачког језика 
- језик на коме се изводи настава, као и доказ о 
неосуђиваности, не старије од 6 месеци. Изабра-
ни кандидат доставља уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима пре закључења уговора о раду. Про-
веру психофизичких способности за рад са децом 
и ученицима врши надлежна Служба за послове 
запошљавања. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. 

ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
21131 Петроварадин, Прерадовићева 6

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони, 10/2019), као и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). 
Члан 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописује услове за пријем у радни 
однос, односно да у радни однос у установи може 
да буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако: има одговарајуће образовање; 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се у 
току рада. Докази о испуњености услова из става 1 
тачка 1), 3) 4)-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. Чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања прописано је да је наставник, 
васпитач и стручни сарадник лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена(мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука: 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Чланом 142 став 1 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописано је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из става 1 овог члана настав-
ник је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, 
као услов за полагање испита за лиценцу. Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018) прописани 
су степен и врста образовања за извођење наставе 
и других облика образовно-васпитног рада на рад-
ном месту наставник немачког језика: професор, 
односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
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или главни предмет/профил немачки језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм 
Језик, књижевност и култура); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет). 

Наставник српског језика 
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019), као и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). Члан 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања прописује услове за пријем у радни однос, 
односно да у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из ста-
ва 1 тачка 1), 3) 4)-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. 
Чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања прописано је да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, (2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Чланом 
142 став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања прописано 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 методичких дисциплина и шест бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Образовање из става 1 овог 
члана наставник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. 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, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/2018), про-
писани су степен и врста образовања за извођење 
наставе и других облика образовно-васпитног рада 
на радном месту наставник српског језика: профе-

сор српског језика и књижевности, професор српс-
ког језика и књижевности са општом лингвистиком, 
професор српске књижевности и језика, професор 
српске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик, 
професор српскохрватског језика и опште линг-
вистике, професор за српскохрватски језик са јуж-
нословенским језицима, професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језици-
ма, професор српскохрватског језика и југословен-
ске књижевности за наставу у школама у којима 
се образовно-васпитни рад изводи на мађарском, 
односно русинском или румунском језику, профе-
сор, односно дипломирани филолог за југословен-
ску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани 
филолог за књижевност и српски језик, дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, про-
фесор српског језика и књижевности у одељењима 
за националне мањине, професор српског језика и 
српске књижевности, дипломирани компаратиста, 
мастер филолог (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Срп-
ски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и 
језик са компаратистиком), мастер професор језика 
и књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, Срп-
ски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Филологија, модули: 
Српски језик и Српски језик и компаративна књи-
жевност, Компаративна књижевност са теоријом 
књижевности), професор српскохрватског језика 
и књижевности; мастер филолог из области фило-
лошких наука; професор југословенске књижев-
ности и српског језика; мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет). 

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 88/2017, 
27/2018 - др. закони, 10/2019), као и Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“, 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). Члан 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања про-
писује услове за пријем у радни однос, односно да 
у радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним законом и то ако: 
1) има одговарајуће образовање; 2) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3) да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови 

из става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се у току рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 1), 
3) 4)-5) овог члана саставни су део пријаве на кон-
курс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана при-
бавља се пре закључења уговора о раду. Чланом 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања прописано је да наставник, вас-
питач и стручни сарадник јесте лице које је стекло 
одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Чланом 142 став 1 Закона 
о основама система образовања и васпитања про-
писано је образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва. Образовање из става 1 овог члана наставник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - Про-
светни гласник“ бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, 1 3/2018), прописани су степен и врста 
образовања за извођење наставе и других облика 
образовно-васпитног рада на радном месту настав-
ник географије: професор географије, дипломи-
рани географ, професор географије и историје, 
дипломирани професор биологије и географије, 
дипломирани професор географије и информатике, 
професор биологије-географије, професор физи-
ке-географије, професор географије-информатике, 
дипломирани професор географије-мастер, дипло-
мирани географ - мастер, мастер географ, мастер 
професор географије, мастер професор биологије и 
географије, мастер професор географије и инфор-
матике, дипломирани географ - просторни планер, 
мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер, односно дипло-
мирани-мастер, треба да имају завршене основне 
академске студије студијског програма: географија, 
дипломирани географ, професор географије, двоп-
редметне студије биологије и географије или двоп-
редметне студије географије и информатике. 

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: 
доказ да поседује одговарајуће образовање (ове-
рену фотокопију дипломе); да је држављанин 
Републике Србије (уверење о држављанству РС, 
оригинал или оверена копија); да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (уверење из МУП-а, не старије од шест 
месеци); потврду о стеченом образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
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ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова; доказ да зна српски језик и језик на коме 
остварује образовно-васпитни рад, односно српски 
језик (диплома издата и стечена на српском језику 
или уверење одговарајуће високошколске устано-
ве да је лице положило испит из српског језика са 
методиком оригинал или оверена копија). Напоме-
на: доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве на конкурс 
неће бити разматране. У складу са чланом 155 став 
1 и став 2, у вези са чланом 154 став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају школи. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о радном месту на које кандидат 
конкурише и податке о кандидату (име и презиме, 
адреса пребивалишта односно боравишта, контакт 
телефон кандидата, адреса електронске поште ако 
је кандидат поседује). Пријаве са доказима доста-
вити у року од осам дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“, на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс“. Сва потребна 
обавештења могу се добити од секретара школе, 
лично или на број телефона: 021/6433-20.

СРЕДЊА ШКОЛА
„ЛУКИЈАН МУШИЦКИ“

21235 Темерин, Народног фронта 80

Наставник предметне наставе 
- географија, на мађарском 

наставном језику
на одређено време, ради замене 

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

15% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образовање 
предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон 
и 10/2019), на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; лице које је стекло студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; степен и врста образовања морају бити у 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предмета, 
стручних сарадника и васпитача у стручним школа-
ма („Службени гласник - Просветни гласник”, број 
8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 
и13/2018) и то: професор географије, дипломирани 
географ, професор историје - географије; дипло-
мирани географ - просторни планер, дипломира-
ни професор географије - мастер, дипломирани 
географ-мастер, мастер географ, мастер професор 
географије, - мастер професор географије и инфор-
матике, мастер професор биологије и географије. 

Лице које је стекло академско звање мастер мора 
имати претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму: географија; дипломи-
рани географ; професор географије: двопредметне 
студије биологије и географије, односно географије 
и информатике; 2) психичка, физичка и здравстве-
на способност за рад са децом и ученицима; 3) да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања или давања мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) знање мађарског језика, тј. стечено средње, 
више или високо образовање на мађарском језику 
или положен испит из мађарског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, који 
у штампаној форми доставља школи. Уз попуњен 
пријавни формулар доставити: оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом обра-
зовању са исправом којом се доказује да је канди-
дат стекао образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина, односно доказ о 
положеним испитима из педагогије и психологије 
или доказ да је кандидат положио стручни испит 
- испит за лиценцу; оригинал или оверену фотоко-
пију уверење о држављанству; оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених; 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела из тачке 3 услова конкурса; доказ о знању 
мађарског језика, уколико високо образовање није 
стечено на мађарском језику (оверена фотокопија 
дипломе о стеченом средњем или вишем обра-
зовању на мађарском језику или потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из мађарског језика); биографију 
са актуелним бројем фиксног или мобилног теле-
фона и тачном адресом пребивалишта; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Приложене фотокопије треба да буду овере-
не од стране јавног бележника. Пријавни формулар 
са доказима слати на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс“. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање. Ближа обавештења могу се добити 
од секретара школе, на телефон бр. 021/843-272.

Наставник предметне наставе - 
географија

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 

(замена директора у првом мандату), са 
70% радног времена

УСЛОВИ: стечено одговарајуће високо образо-
вање предвиђено чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - 
др. закон и 10/2019), на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 

области педагошких наука; лице које је стекло сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука 
мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника из 
општеобразовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Службени глас-
ник - Просветни гласник“, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016 - испр., 13/2016, 2/2017 и13/2018) и то: 
професор географије, дипломирани географ, про-
фесор историје - географије, дипломирани геог-
раф - просторни планер, дипломирани професор 
географије - мастер, дипломирани географ - мас-
тер, мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор географије и информатике, мас-
тер професор биологије и географије. Лице које 
је стекло академско звање мастер мора имати 
претходно завршене основне академске студије 
на студијском програму: географија; дипломирани 
географ; професор географије: двопредметне сту-
дије биологије и географије, односно географије 
и информатике, 2) психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 
3) да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или 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 дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) знање срп-
ског језика, тј. стечено средње, више или високо 
образовање на српском језику или положен испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, који у штампаној форми доставља школи. Уз 
попуњен пријавни формулар доставити: оверену 
фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању са исправом којом се доказује 
да је кандидат стекао образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина, односно 
доказ о положеним испитима из педагогије и пси-
хологије или доказ да је кандидат положио струч-
ни испит- испит за лиценцу; оригинал или оверену 
фотокопију уверење о држављанству; оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван за 
кривична дела из тачке 3 услова конкурса; доказ о 
знању српског језика, уколико високо образовање 
није стечено на српском језику (оверена фото-
копија дипломе о стеченом средњем или вишем 
образовању на српском језику или потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из српског језика); биографију са 
актуелним бројем фиксног или мобилног теле-
фона и тачном адресом пребивалишта. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Приложене фотокопије треба да буду ове-
рене од стране јавног бележника. Пријавни фор-
мулар са приложеним доказима слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс“. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
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публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Ближа 
обавештења могу се добити од секретара школе, 
на број телефона: 021/843-272.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад

Трг Доситеја Обрадовића 6
тел. 021/485-2427

Наставник у звању доцента за ужу 
научну област Телекомуникације и 

обрада сигнала
на одређено време од 5 година

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

Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 

ужу научну област Енергетска 
електроника, машине и погони 

и обновљиви извори електричне 
енергије

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, струке док-
тор техничких наука електротехника и рачунарство, 
услови прописани чланом 74 Закона о високом обра-
зовању, подзаконским актима и општим актима Уни-
верзитета у Новом Саду и Факултета техничких наука.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу 

научну област Телекомуникације и 
обрада сигнала

на одређено време од 5 година

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

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

менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке мас-
тер инжењер менаџмента, услови прописани чла-
ном 84 Закона о високом образовању и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета 
техничких наука. 

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање рад-
ног односа и избор у звање (навести звање, пре-
цизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом 
(списак радова); 3. оверене фотокопије диплома 
и додатака дипломама са свих нивоа студија, за 
дипломе стечене у иностранству потребно је при-
ложити доказ о признавању стране високошколске 
исправе; 4. фотокопирану или очитану личну кар-
ту; 5. потврду о оцени резултата педагошког рада 
- мишљење студената, уколико кандидат поседује 
педагошко искуство; 6. потврду из МУП-а да канди-
дат није правоснажно осуђиван за кривично дело 
против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови; 7. фотокопије објављених научних, односно 
стручних радова у научним часописима, зборници-

ма или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих уметнич-
ких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних метода 
и сл.). објављених уџбеника, монографија, практи-
кума или збирки задатака, за ужу научну, уметнич-
ку, односно стручну област за коју се бира, 8. дока-
зе о руковођењу или учешћу у научним, односно 
уметничким пројектима, оствареним резултатима 
у развоју научно-наставног подмлатка на факул-
тету, учешћу у завршним радовима на специја-
листичким, мастер и докоторским академским сту-
дијама. За избор у звање асистента приложити и: 
потврду да је кандидат студент докторских студија. 
Уколико кандидат поседује диплому магистра нау-
ка, односно магистра уметности и потврду да има 
прихваћену тему докторске дисертације, односно 
докторског уметничког пројекта. За избор у звање: 
доцента, доцента или ванредног професора при-
ложити и: попуњен електронски образац: Реферат 
комисије о кандидатима за избор у звање настав-
ника-УНС_Образац_избори_кандидат_в1.4.пдф. 
Сајту Универзитета у Новом Саду: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-
izbor-u-zvanje. Кандидат исти треба да пошаље ne 
e-mail: opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном 
за пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кан-
дидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима управљања 
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних 
институција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. За 
чланство у комисијама за изборе у звања, неопход-
но 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 јас-
но види кандидатово учешће у раду. Као доказе о 
цитираности обавезно је доставити потврду Матице 
српске, поред које кандидат може доставити и дру-
ге доказе (научне радове у којима се види цитира-
ност, одштампану листу цитата са Scopus-а и сл.). 
Ако је научни рад који представља услов за избор у 
звање наставника у штампи, неопходно је да аутор 
приложи потврду уредништва часописа са подаци-
ма о називу чланка, ауторима и завршеном процесу 
рецензирања. Пријаве слати на горенаведену адре-
су, за сваки конкурс за стицање звања и заснивање 
радног односа посебно. Комисија ће разматрати 
само благовремене и потпуне пријаве. Одлука о 
избору у звање ступа на снагу почев од дана сту-
пања на снагу уговора о раду. Рок за пријаву кан-
дидата на конкурс је 8 дана од дана објављивања.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

1. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Патологија
радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу научну 

област Судска медицина
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

3. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија)

радно време краће од пуног 
(15 сати на Факултету)

4. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(нефрологија и клиничка 

имунологија)
на одређено време 5 година, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

5. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Здравствена нега
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

6. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Физикална 
медицина и рехабилитација

на одређено време 5 година, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

7. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 
(болести зуба и ендодонција)

на одређено време 5 година, 
радно време краће од пуног 

(39 сати на Факултету)

8. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 

(ортопедија вилица)
на одређено време 5 година,
 радно време краће од пуног

 (39 сати на Факултету)

9. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 
Медицинска рехабилитација

на одређено време 5 година, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

10. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Микробиологија са имунологијом
на одређено време 5 година, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)
2 извршиоца
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11. Наставник за избор у 
звање доцента за ужу научну 

област Општеобразовну и 
општемедицинску (хумана 

генетика)
на одређено време 5 година, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

12. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Максилофацијална хирургија

на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)

13. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

(урологија)
на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

14. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Онкологија
на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

15. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Ургентна медицина
на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)

16. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Оториноларингологија
на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)

17. Срадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Неурологија
на одређено време 3 године,
 радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

18. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну област 

Интерна медицина (кардиологија)
на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)
2 извршиоца

19. Сарадник за избор у звање 
асистента за ужу научну 

област Интерна медицина 
(ендокринологија)

на одређено време 3 године, 
радно време краће од пуног

 (15 сати на Факултету)

20. Наставник страног 
језика за ужу научну 

област Општеобразовна и 
општемедицинска (енглески језик)
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

21. Сарадник у настави за ужу 
научну област Специјална 

едукација и рехабилитација
на одређено време 1 година, 
радно време краће од пуног 

(15 сати на Факултету)
2 извршиоца

Услови 1-3: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за редовног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о бли-
жим условима за избор у звање наставника Уни-
верзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 24 Правилника 
о изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду.

Услови 4-8: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора утврђе-
ни чланом 74 Закона о високом образовању, Ста-
тутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и члан 23 Правилника о 
изборима у звања наставника, сарадника и истра-
живача Медицинског факултета у Новом Саду.

Услови 9-11: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за доцента утврђени чланом 74 Зако-
на о високом образовању, Статутом Универзитета у 
Новом Саду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

Услови 12-19: студент докторских студија, са 
завршеним интегрисаним академским студијама 
медицине, који је претходне нивое студија завр-
шио просечном оценом најмање 8. Остали услови 
утврђени су чланом 84 Закона о високом образо-
вању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и чланом 33 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

Услови 20: VII степен стручне спреме, стручни назив 
професор енглеског језика, завршен филозофски или 
филолошки факултет и остали услови за наставника 
страног језика утврђени чланом 79 Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у звање 
наставника Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 21 
став 1 Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

Услови 21: студент мастер академских студија 
специјалне едукације и рехабилитације, који је 
основне академске студије специјалне едукације 
и рехабилитације завршио са укупном просечном 
оценом најмање 8. Остали услови утврђени су 
чланом 83 Закона о високом обраовању, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 
31 Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета 
у Новом Саду.

Посебан услов: кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база Факулте-
та. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оцениће се на 
основу приступног предавања из области за коју се 
бира (сходно члану 20 и 22 Правилника о избори-
ма у звања наставника, сарадника и истраживача). 

Приступно предавање ће се организовати у складу 
са Правилником Медицинског факултета о начињу 
извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Приликом пријаве на радно место под 
тачком 21 предност имају кандидати који су запос-
лени у наставној бази Факултета. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи краћу биографију, 
фотокопију личне карте, доказе о испуњености 
услова из конкурса - оверене копије диплома, за 
клиничке предмете односно за радна места озна-
чена у посебним условима овог конкурса, доказ 
о радном односу у здравственој установи која је 
наставна база Медицинског факултета Нови Сад, 
списак радова и публикација (у два примерка), ори-
гинал или фотокопије радова и публикација, дока-
зе о њиховом објављивању, доказ о педагошком 
искуству и позитивно оцењеној педагошкој актив-
ности. Кандидати који су конкурисали на радно 
место и у звање доцента и који се први пут бирају 
у то звање биће накнадно обавештени о теми, 
датуму, времену и месту одржавања приступног 
предавања, а у складу са Правилником Медицин-
ског факултета о начину извођења и валоризацији 
приступног предавања (објављен на сајту Меди-
цинског факултета). Доказ о некажњавању приба-
виће Медицински факултет Нови Сад службеним 
путем, осим за кандидате који нису рођени у Репу-
блици Србији. Пријаве са документацијом подносе 
се писарници Медицинског факултета Нови Сад, 
Хајдук Вељкова 3, Нови Сад са назнаком „За кон-
курс”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО

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

Наставник разредне наставе 
на одређено време, ради замене 
привремено одсутне запослене

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
Закон и 10/2019, даље Закон), као и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017 и 13/2018 ) и то: да има 
одговарајуће високо образовање, 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије или специјалис-
тичке струковне студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да кандидат има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
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кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије и зна 
српски језик и језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старији 
од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: у складу са чланом 154 и 155 канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа, неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.

БАЛЕТСКА ШКОЛА
„ДИМИТРИЈЕ ПАРЛИЋ” - ПАНЧЕВО

26000 Панчево, Жарка Зрењанина 25

Наставник - Савремена игра, 
главни предмет у средњој 

балетској школи
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до његовог повратка

Наставник - Историја са историјом 
културе и цивилизације 

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 
до његовог повратка, са 30% радног 

времена

УСЛОВИ: услови, односно степен стручне спре-
ме које кандидат мора да има одређени су Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника из 
општеобразовних премета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник РС” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 
- исправка, 13/2016, 2/2017 и 13/2018), Правил-
ником о врсти стручне спреме наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
пколкама у подручју рада Култура, уметност и јавно 
информисање („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 16/2015, 11/2016 и 2/2017). Кандидати 
који немају положен стручни испит или лиценцу 
за рад, у обавези су да положе лиценцу у року од 
1 године, односно најдуже 2 године. За кандида-
те наставника Савремене игре биће организована 
аудиција - провера радне способности. Услови су 

регулисани чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019. године) и налажу да у 
радни однос у школи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психофизичку и 
здраствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: уверење о држављанству; оверену 
копију о завршеној школи; оверену копију извода 
из МК књиге рођених. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и прове-
равају 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. 
Пријаве доставити на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА „ЂУРА ЈАКШИЋ“
26000 Панчево, Лава Толстоја 30

тел/факс: 013/344-998
e-mail: osdjurajaksicpa@gmail.com

Наставник математике
на одређено време, замена

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање сходно члану 140 став 1-2 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи; 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: диплому 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања - не старије 
од 6 месеци, уверење о држављанству РС - не ста-
рије од 6 месеци и доказ о знању српског језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику. Уколико се подносе фотокопије докумената, 
исте морају бити оверене. Докази о испуњености 
услова из тачака 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из тачке 2 - о психичкој, физич-
кој и здравственој способност за рад са децом и уче-
ницима, лекарско уверење, подноси изабрани кан-
дидат пре закључивања уговора о раду. Претходну 
психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна служба за послове запо-
шљавања. Кандидати попуњавају пријавни форму-

лар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потреб-
ну документацију о испуњености услова за рад на 
наведеном радном месту, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају на адресу школе 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији “Послови”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати.

ОШ „СВЕТИ САВА“
2600 Панчево, Војвођанска бб

тел/факс: 013/318-859, 331-380
e-mail: svsavapancevo @sbb.rs

Наставник предметне наставе 
- наставник информатике и 

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

функцију директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1, тачка 1 и 2, и чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. Закон и 
10/2019, даље Закон), као и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
11/2017 и 13/2018) и то: да има одговарајуће високо 
образовање, 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске сту-
дије или специјалистичке струковне студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарнестудије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично 
дело примања мита или давања мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне 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 дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
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санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не старији 
од шест месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: у складу са чланом 154 и 155 канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве као и фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа, неће се раз-
матрати. Пријаве на конкурс доставити лично или 
поштом на адресу школе: ОШ „Свети Сава“ Панче-
во, Војвођанска бб, у року од 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса, с назнаком „За конкурс”.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА ШКОЛА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

26000 Панчево, Максима Горког 7
тел./факс: 013/2352-615

Наставник машинске групе 
предмета

на одређено време, ради замене 
запосленог до повратка са боловања

УСЛОВИ: 1) високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник Републике“ Србије бр. 88/17, 27/18 
др. Закон и 10/19) и то: дипломирани инжењер 
машинства, мастер инжењер машинства - претход-
но завршене академске студије у области машинског 
инжењерства, професор машинства или дипломира-
ни инжењер мехатронике - мастер; 2) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4) да има држављанство 
Републике Србије, 5) да зна српски језик. Уз пријаву 
уз попуњен пријавни формулар, који се налази на 
сајту Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, на адреси: http: //www.mpn.gov.rs/njp-
content/uploads/2015/FORMULARZA-KONKURISANjE.
doc, (обавезан је овај формулар).

ОСТАЛО: Потребно је приложити: краћу биогра-
фију са кретањем у служби; оверену фотокопију 
дипломе о стеченом високом образовању, на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије или специјалаистичке ака-
демске студије), у складу са прописом који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године 
или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10.09.2005. године - за звања 
из тачке 1) услова; извод из казнене евиденције о 
неосуђиваности за кривична дела из тачке 3 усло-
ва; држављанство Републике Србије; доказ о адре-
си на којој станује кандидат (као доказ овог услова 
кандидат може доставити било који документ издат 
од надлежног органа); доказ о знању српског јези-
ка (ако кандидат прилаже диплому о завршеном 
школовању на српском језику не треба да доставља 
додатне доказе за овај услов). Кандидати који буду 

изабрани, пре закључења уговора о раду, дужни су 
да достави уверење о здравственој способности за 
рад са децом и ученицима. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на проверу психофизичких спо-
собности. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији ”Посло-
ви”. Пријаву са неопходном документацијом слати на 
адресу: Панчево, Максима Горког 7.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА“
2600 Панчево, Жарка Зрењанина 179

тел. 013/2345-071
e-mail: osbraca@mts.rs

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове из чл. 140 ст 1 и 2, чл. 122 и 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 и 
10/2019) и услове прописане Правилником о ближим 
условима за избор директора установе образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 108/2015), 
и то: да има одговарајуће високо образовање за 
наставника у основној школи, односно педагога 
или психолога, стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; лице из тачке 1) под 
тачка (2) мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање; да против кандидата 
није покренут кривични поступак и да није покре-
нута истрага; да лице није осуђивано правоснажном 
пресудом за привредни преступ у вршењу раније 
дужности; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик, као језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да има најмање осам година радног стажа у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; да има доз-
волу за рад за наставника, педагога или психолога 
(лиценца или стручни испит); да има положен испит 
за директора школе (изабрани кандидат је дужан да 
положи испит за директора школе у законом пропи-
саном року).

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи 
доказе да испуњава наведене услове, и то: овере-
ну копију дипломе о стеченом одговарајућем обра-
зовању; оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; уверење 
надлежног суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак и да није покренута истрага, 
уверење издато од надлежне полицијске управе о 

казненој евиденцији за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и уверење Привредног суда да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
- сва 3 уверења не старија од 6 месеци; уверење о 
држављанству Републике Србије (у оригиналу или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; извод 
из матичне књиге рођених (фотокопија), фотокопију 
важеће личне карте или очитану биометријску личну 
карту; доказ да кандидат зна језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад - српски језик (само 
кандидат који образовање није стекао на српском 
језику), кандидат доставља потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из 
српског језика у оригиналу или оверену фотокопију; 
потврда о радном искуству најмање 8 година радног 
искуства у области образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања(у оригиналу), 
уверења о положеном испиту за директора (пријава 
која не буде садржала уверење о положеном испиту 
за директора школа неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидт ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора школе); лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, прибавља 
се пре закључења уговора о раду на одређено вре-
ме. Осим утврђивања испуњености услова за избор 
директора, комисија цени доказ о резултату стручно 
педгошког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника). Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно 
педгошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Доставити и биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе.Сви докази прилажу се у 
оргиналу или у овереним фотокопијама не старијим 
од шест месеци. Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана од дана објављивања у публикацији„Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве са документацијом 
и прилозима достављају се искључиво поштом на 
адресу: Основна школа “Борисав Петров Браца” 
Панчево, Жарка Зрењанина 179, 26000, Панчево, 
са назнаком „Пријава на конкурс за директора” или 
лично у секретаријату школе. Додатне информације 
могу се добити путем телефона: 013/234-5071.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”

12000 Пожаревац, Вука Караџића 1

Кувар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има: 1) средње образовање, IV или III степен стру-
чне спреме за кувара; 1 година рада у струци; општа 
здравствена способност; 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 
понашање; 4) држављанство Републике Србије; 5) да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има: 1) средње образовање, изузетно основ-
но образовање и радно искуство на тим послови-
ма; 1 година рада у струци; општа здравствена 
способност; 2) психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном, диплому о стече-
ном образовању; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству РС, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни фор-
мулар (образац пријавног формулара кандидати 
преузимају са сајта Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја). Кандидати подносе доку-
мента у оригиналу или оверене копије. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, дос-
тављају установи. Пре закључења уговора о раду 
кандидат доставља доказ којим потврђује да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
По завршетку конкурса предата документа се неће 

враћати кандидатима. Пријаве се подносе лично 
или путем поште (са повратницом), на горенаведе-
ну адресу, са назнаком „За конкурс”. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити код директора и 
секретара ПУ „Љубица Вребалов“ и путем телефо-
на: 012/210-308.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ИВО ЛОЛА РИБАР”
12220 Велико Градиште
Др Бошка Вребалова 1-а

e-mail: osilrvg.direktor@gmail.com
тел/факс: 012/7662-132

Наставник музичке културе
са 35% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о 
раду („Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17-одлука УС, 113/17 и 95/18-аут. 
тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18-др. закони и 10/19) и 
то: одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
- др. закони и 10/19); под одговарајућим образо-
вањем подразумева се високо образовање стече-
но на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; степен и врста образовања 
морају бити у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17 и 13/18) за рад на радном месту настав-
ника музичке културе; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштитећних међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. У 
складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидат мора да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар канди-
дати достављају следећу документацију: потписа-
ну биографију кандидата; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију); оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању; доказ о поседо-
вању образовања из психолошких, педагошких и 

методичких дисциплина (потврду високошколске 
установе о броју бодова, доказ о положеном испи-
ту за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије); уверење МУП-а из каз-
нене евиденције, доказ о неосуђиваности (ориги-
нал или оверена фотокопија); доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли се доставља уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику; доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). 

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених у члану 24 став 1 Закона 
о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аут. тумачење), кандидат мора да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. зако-
ни и 10/19) и то: одговарајуће образовање за рад 
на радном месту чистачице: завршена основна 
школа; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Уз пријавни фор-
мулар кандидати достављају следећу документа-
цију: својеручно потписану молбу са биографијом; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фото-
копију); оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи; уверење МУП-а из казнене 
евиденције; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи се доставља 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику; доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду (лекарско уверење).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање, 
као ни копије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа. Пријаве слати на адресу 
школе, са назнаком „За конкурс”. Контакт телефон: 
012/7662-132.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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СМЕДЕРЕВО

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

тел. 026/515-636

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и чл. 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гл. РС - Про-
светни гласник 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017), и то: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, то 
јест високо образовање стечено: 1) на студијама 
другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке академске 
студије (студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука - у ком случају је 
неопходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); или 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за настав-
ника основне школе, педагога или психолога; 
поседовање дозволе за рад (лиценце) наставни-
ка или стручног сарадника; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства 
Републике Србије; знање српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање. Поред пријаве 
на конкурс (са радном биографијом) кандидати 
треба да доставе и: попуњен пријавни формулар 
објављен на завничној интернет страници Минис-
тарства, који достављају са овереним фотокопија-
ма докумената, којима доказују да испуњавају 
услове конкурса и то: диплому о стеченој стручној 
спреми; документ о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту (уколико кандидат исто 
поседује); уверење о држављанству, (уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених са холо-
грамом; доказ о неосуђиваности за кривична дела 
предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основи-
ма система, не старије од 6 месеци; доказ о непо-
стојању дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом, не ста-
рије од 6 месеци; доказ о знању српског језика и 
језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима). Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања. Прија-
ве се достављају лично у секретаријату школе, од 
08.00 до 14.00 сати или на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ХЕРОЈ ИВАН МУКЕР”

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

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања и боловања 

ради неге детета

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла 
наставника енглеског језика може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати морају да имају одговарајуће образовање 
за наставнике основне школе у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о врсти стручне спреме наставника 
и стручних сарадника у основној школи. У складу са 
чланом 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати морају да имају образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи 
у складу са Европским преносом система бодова. Кан-
дидат који не поседује ово образовање, биће дужан 
да га стекне у року од једне године, а највише две 
године, од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Уз пријаву на конкурс 
кандидати су дужни да приложе: радну биографију, 
попуњен пријавни формулар са сајта Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену копију, не 
старије од шест месеци), доказ о неосуђиваности за 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и непостојању 
дискриминаторног понашања (оригинал или оверену 
копију, не старије од 6 месеци), доказ о знању српског 
језика (обавезно за кандидате који образовање нису 
стекли на српском језику), оверену копију уверења 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном 
испиту или потврду високошколске установе да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина у току студија или након дипломи-
рања (није обавезно - уколико кандидат исто поседу-
је, пожељно је да достави). Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Одлуку о избору кандидата Комисија ће донети у року 
од 8 дана од дана добијања резултата психолошке 
процене способности за рад са ученицима.

ОШ „ИВО АНДРИЋ” 
11311 Радинац, Спасоја Пејановића бб

тел. 026/701-078

Наставник хемије
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана, са 80% 
радног времена, за рад у матичној 

школи у Радинцу и издвојеном одељењу 
у Врбовцу

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да поседују одговарајуће образовање про-
писано чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018-др. закон) и чл. 3 ст. 1 тач. 11 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018); да испуњавају 
остале услове прописане чланом 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања. Уз пријаву 
на конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, ориги-
нал или оверену фотокопију уверења (не старије од 
6 месеци) полицијске управе да лице није осуђивано 

правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 дискриминатор-
но понашање; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), 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 објављивања. 
Пријава се подноси на формулару за пријаву на кон-
курс, који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ „СВЕТИТЕЉ САВА“
11432 Друговац, Светог Саве бб

тел. 026/721-114

Наставник француског језика
на одређено време до повратка раднице 

са боловања, породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета, за 

45% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла 
наставника француског језика може бити примљен 
кандидат који испуњава услове предвиђене чланом 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; кандидати морају да имају одговарајуће обра-
зовање за наставнике основне школе у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о врсти стручне спреме 
наставника и стручних сарадника у основној школи. 
У складу са чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати морају да имају 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова. Кандидат који не поседује ово 
образовање биће дужан да га стекне у року од једне 
године, а највише две године од дана пријеме у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе: радну биографију, попуњен пријавни форму-
лар са сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, 
обавезно; уверење о држављанству РС - оригинал 
или оверену копију, не старије од 6 месеци, обавез-
но; диплому о стеченом образовању - оригинал или 
оверену копију, не старију од 6 месеци, обавезно; 
доказ о неосуђиваности за дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основам система образовања и 
васпитања и непостојању дискриминаторног пона-
шања, оригинал или оверену копију, не старије од 6 
месеци, обавезно; доказ о знању српског језика (оба-
везно за кандидате који образовање нису стекли на 
српском језику), оверену копију уверења о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стеченом стручном 
испиту или потврду високошколске установе да има 
образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина у току студија или након дипломи-
рања (није обавезно, уколико кандидат исто посе-
дује пожељно је да достави). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Одлуку о избору кандидата комисија 

Наука и образовање
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ће донети у року од осам дана од дана добијања 
резултата психолошке процене способности за рад 
са децом и ученицима. Пријаве треба послати на 
горенаведену адресу. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 026/721-114.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник енглеског језика
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутне запослене, 
до њеног повратка на рад, за рад у 

издвојеном одељењу у Вучаку

УСЛОВИ: одговарајуће образовање које подразумева: 
одговарајуће високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, спе-
цијалистичке академске студије, или специјалистичке 
струковне студије), по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године или 
на основним студијама од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 
10.09.2005. године, у складу са Правилником о врсти 
стручне спреме за рад наставника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, нити за кривична дела насиље 
у породици, 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, да 
није утврђено дискриминаторно понашање на стра-
ни кандидата, у складу са законом, држављанство 
Републике Србије; познавање српског језика и језика 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. Дока-
зи о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3), 4) и 
5) су саставни део пријаве на конкурс а доказ из ста-
ва 1 тачка 2) прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Доказ о испуњености услова из става 1 тачка 5) 
доказује се тако што кандидат који није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику је у 
обавези да достави доказ да је положио испит из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Потребно је да кандидати попуне пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства и одштампаног заједно са потребном доку-
ментацијом о испуњености услова доставе установи. 
Документа се достављају у оригиналу или овереним 
фотокопијама. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и путем телефона: 026/663-999 
(секретар) или 026/663-990 (директор).

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ПЧЕЛИЦА”

25260 Апатин, Блок 112
тел. 025/773-029

Васпитач
рад у одељењима на српском језику, 

на одређено време до повратка 
привремено одсутног запосленог

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће више обра-
зовање, односно одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне студије 
или основне академске студије) у трајању од три годи-
не - васпитач; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; 3) да није осуђиван 

правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за 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 дискрими-
наторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања); 4) да је 
држављанин Републике Србије; 5) да зна српски језик 
и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете (http://www.mpn.gov.rs/), а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Напомена: сход-
но одредбама чл. 154 и 155 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, број 88/17), којима је прописано да приликом 
подношења апликација на конкурс за пријем у рад-
ни однос у установи кандидат попуњава формулар 
и потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом доставља установи, Минис-
тарство просвете је поставило: формулар за пријем 
у радни однос у установи образовања и васпитања. 
Уз пријавни формулар кандидати достављају: 
диплому о стеченом образовању - оригинал или 
оверену фотокопију; уверење из казнене евиден-
ције МУП-а Републике Србије - оригинал или овере-
ну фотокопију (не старије од 6 месеци); уверење о 
држављанству - оригинал или оверену фотокопију 
(не старије од 6 месеци); диплому о стеченом обра-
зовању или уверење да је положио испит из српс-
ког језика са методиком по програму одговарајуће 
високошколске установе ако кандидат - васпитач 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику. Доказ из тачке 2 - лекарско уверење се 
прибавља пре закључења уговора о раду. Неком-
плетне и неблаговремене пријаве, као и пријаве са 
приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се 
узети у разматрање. Претходну психолошку проце-
ну способности кандидата за рад са децом (канди-
дати који испуњавају услове по конкурсу и који су 
ушли у ужи избор), вршиће надлежна служба за 
послове запошљавања. Пријаву са документацијом 
доставити на горенаведену адресу предшколске 
установе. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-614

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у може да буде примље-
но лице које испуњава следеће услове и ако: 1) 
има одговарајуће високо образовање на студија-
ма првог степена (основне академске, основне 
струковне, специјалистичке струковне студије), 
односно на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије), или на студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем 
- васпитач; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; 3) 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 кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад. Кандидати су дужни да попуне 
формулар за пријаву на конкурс који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
формулар потребно је приложити: радну и личну 
биографију - CV, са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; уверење о некажњавању из МУП-а, не ста-
рије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству; доказ о знању српског 
језика на коме се остварује васпитно-образовни 
рад (кандидат који није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику, потребно је да достави 
уверење да је положио испит из српског језика са 
методиком, по програму одговарајуће високошкол-
ске установе); извод из матичне књиге рођених. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом прибавља се пре 
закључивања уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“ НСЗ. Пријаве се подносе на 
адресу: ПУ „Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 
17а, са назнаком „Пријава на конкурс“. Информа-
ције о конкурсу могу се добити у предшколској уста-
нови и на телефон: 022/560-614, радним даном од 
07.00 до 14.00 часова. Изабрани кандидат је дужан 
да пре закључивања уговора о раду достави лекар-
ско уверење о здравственој способности. Непот-
пуне, неуредне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Дефектолог - олигофренопедагог
на одређено време

УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема, VII/1 сте-
пен, дефектолог-олигофренопедагог; 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да кандидат има држављанство 
Републике Србије; 5. да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за доставу пријава је осам дана од 
дана објављивања конкурса. Кандидати су дужни 
да доставе: оверену фотокопију дипломе, уверење 
о држављанству и извод из МК рођених, доказ да 
је кандидат стекао образовање на језику на коме 
се обавља образовно-васпитни рад ако образовање 
није стечено на том језику, уверење из казнене еви-
денције МУП-а, пријавни формулар (са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја), кратку биографију. Доказ да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду (лекар-
ско уверење). Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: ОШ 
„Свети Сава”, Драгише Пењина 31, Шабац. Контакт 
телефон: 015/341-129.

ОШ „МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”
15220 Коцељева, Доситејева 3

тел. 015/556-390

Наставник физике
за рад у издвојеним осморазредним 

одељењима у Драгињу и Доњем 
Црниљеву, на одређено време до 

повратка запослене са боловања, а 
најдуже 60 дана

Наставник руског језика и 
књижевности

за 80% радног времена, за рад у 
млађим разредима у издвојеном 

одељењима у Љутицама, Каменици, 
Голочелу, Ћуковинама, Градојевићу 
и Баталагама, на одређено време до 
преузимања запосленог, односно до 

коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу, а најдуже до 31. августа 

текуће школске године

Наставник немачког језика и 
књижевности

за 56% радног времена, у матичној 
школи у Коцељеви, на одређено време 
до преузимања запосленог, односно до 
коначности одлуке о избору кандидата 
по конкурсу, а најдуже до 31. августа 

текуће школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у смислу члана 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: наставник, васпитач и стручни сарадник 
јесте лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: (а) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (б) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Изузетно, наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или вишим образовањем.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

31000 Ужице, Норвешких интернираца 18
тел. 031/562-981

Наставник географије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове: да поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са чл. 139, 140 и 141 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, број 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
и чланом 3 Правилника о степену и врсти образо-
вања 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, 13/18), да у складу са чланом 142 Зако-
на има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела наведена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Уз одштампан образац пријавног формулара, кан-
дидати достављају доказ о испуњености услова 
у погледу стручне спреме (оригинал или оверена 
фотокопија дипломе), доказ да кандидат има обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених и уверење или потврду о 
неосуђиваности (не старије од 6 месеци). Образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са сај-
та 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. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса, 
на адресу школе. Непотпуне, неуредне и неблаго-
времене пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПЕТАР ЛЕКОВИЋ“

31210 Пожега, Петра Лековића 1
тел. 031/811-176

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
чл. 139 и 140 Закона: 1) да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи (“Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016,10/2016, 11/2016, 
2/2017 и 3/2017): 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив праног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидат треба да дос-
тави: 1) кратку биографију или CV; 2) оверен пре-
пис/фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању; 3) уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 4) уве-
рење о неосуђиваности; 5) лекарско уверење да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, у овереној копији, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Прија-
ве и приложена документација се не враћају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Молбе слати на горенаведену адресу.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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ВАЉЕВО

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „САВА КЕРКОВИЋ“
14240 Љиг, Светог Саве 22а
тел. 014/2445-172, 2445-238

Оглас објављен дана 13.03.2019. године у пуб-
ликацији “Послови” поништава се у целости.

МУЗИЧКА ШКОЛА
 „ЖИВОРАД ГРБИЋ” 

14000 Ваљево, Карађорђева 122 
тел. 014/222-267

Корепетитор
на одређено време до повратка одсутне 

запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних зако-
ном, кандидати треба да испуњавају услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, да поседују одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања и усло-
ве прописане Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника у основној музичкој школи и 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним и уметничким школама, у подручју 
рада Култура, уметност и јавно информисање. Уз 
пријаву се подносе: одштампан и попуњен форму-
лар са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; доказ о сте-
ченом одговарајућем образовању; доказ о знању 
српског језика; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
да кандидат није осуђиван пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о 
раду. Докази се прилажу у оригиналу или овереној 
фотокопији, на горе наведену адресу.

ВРАЊЕ

ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Професор струковних студија за 
ужу научну област Менаџмент и 

бизнис
УСЛОВИ: научни назив доктора наука, завршен 
економски факултет, факултет организационих 
наука, факултет за менаџмент, радни стаж од 
10 година у настави у високошколској устано-
ви, 5 година у звању вишег предавача и 5 година 
у звању предавача. Општи и посебни услови за 
избор у звање су прописани члановима 73 и 74 
Закона о високом образовању, Статутом школе и 
Правилником о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника и сарадника. 
Пријаве кандидата са прилозима (биографија, спи-
сак научних и стручних радова, сами радови, овере-
не дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод 

из матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству), подносе се на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА ЗА
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ У ВРАЊУ

17500 Врање, Кнеза Милоша 26
тел. 017/427-770

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2019. 

године

УСЛОВИ: најмање IV степен стручне спреме, поло-
жена обука из интегралног програма обуке за ост-
варивање функционалног основног образовања 
одраслих, да је кандидат држављанин РС, да има 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима и да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чл. 159 став 
1 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Уз пријавни формулар са званичне странице 
Министарства кандидати достављају: оригинал или 
фотокопију дипломе о стручној спреми, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о неосуђиваности. Уверење о психичкој 
способности за рад са децом, доставља кандидат 
који буде изабран. Пријаве се подносе у року од 8 
дана од дана објављивања огласа на адресу школе.

ВРШАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЂОРЂЕ МАЛЕТИЋ”

26346 Јасеново, Маршала Тита 1
тел. 013/855-109

e-mail: skolajas@donet.rs

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог 
образовања из члана 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, за педагога 
и психолога, дозвола за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обука и положен испит за 
директора установе и најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 2) да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да има 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Према Правилнику о ближим условима 
за избор директора установа образовања: канди-
дат за директора установе не може да буде лице 
за које је у поступку и на начин прописан законом 
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидат 
за директора установе не може да буде лице које 
је правоснажно осуђено за привредни преступ у 
вршењу раније дужности. Кандидат за директора 
установе не може да буде лице које је осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца. Кандидат за директора устано-
ве не може да буде лице које је осуђивано правос-

нажном пресудом за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвњење 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију. Кандидат за директора установе не 
може да оствари предност приликом избора ако је 
у току избора утврђено да је против њега покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој 
није претходила истрага или доношењем решења 
о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела из претходног става

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузи-
ма на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат 
треба да приложи следеће: оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству; лекарско уверење (може и из дос-
ијеа, а кандидат који буде изабран накнадно ће, 
пре закључења уговора, доставити ново лекарско 
уверење); извод из матичне књиге рођених; оверен 
препис/фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду о рад-
ном искуству у области образовања и васпитања 
после стеченог одговарајућег образовања; преглед 
кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно); уверење о некажњавању из суда, СУП-а 
и привредног суда; потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је положио испит из српс-
ког језика (осим кандидата који су средње, више 
или високо образовање стекли на српском језику), 
доказ о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања (само 
кандидати који су претходно обављали дужност 
директора установе), оверен препис/фотокопију 
лиценце за директоре (ако је кандидат поседује). 
Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Сл. гласник РС, број 18/16), прописано 
је између осталог, да у поступку који се покреће, 
по захтеву странке, орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о којима се води 
службена евиденција, када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће податке прибавити сама. Ако странка у року не 
поднесе личне податке неопходне за одлучивање 
органа, захтев за покретање поступка ће се сматра-
ти неуредним (103 став 3). Потребно је да учесник 
конкурса достави изјаву којом се опредељује за јед-
ну од две могућности: да школа прибави податке о 
некажњавању, о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. Наведе-
ну изјаву је могуће преузети на интернет страници 
школе: www.osdjordjemaleticjasenovo.nasaskola.rs. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведе-
не доказе како би Конкурсна комисија могла даље 
да поступа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за пријављивање 
је 15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“. Сва документа морају бити у оригиналу 
или овереној фотокопији, не старија од 6 месеци 
и не враћају се кандидату. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за избор директора“.
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ОШ “ЖАРКО ЗРЕЊАНИН”
26343 Избиште, Исе Јовановића 5

тел. 013/893-050
e-mail: oszzizbiste@gmail.com

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 
време преко 60 дана, до повратка на 

рад одсутне запослене

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава и усло-
ве прописане у чл. 139, 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: да 
има одговарајуће образовање односно високо 
образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; да има 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова 
(сматра се да наставник, васпитач и стручни сарад-
ник који је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има ово образовање); 
звање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник - Просветни 
гласник”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18); да је држављанин Републике Србије; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна српски језик; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дуж-
ни да доставе, у оригиналу или овереном препису/
фотокопији, следећу документацију: 1) извод из 
матичне књиге рођених; 2) уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци; 3) диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми и одговарајућу 
исправу коју издаје вискошколска установа као 
доказ да кандидат има образовање из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина или да је 
положио испите из педагогије и психологије и доказ 
да има положен испит за лиценцу односно стручни 
испит; 4) доказ о неосуђиваности правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-

ну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 5) 
одштампан и попуњен пријавни формулар са сајта 
Министарства просвете; 6) доказ о знању српског 
језика (достављају кандидати који су образовање 
стекли на другом језику); 7) краћу радну биогра-
фију (осим кандидата који први пут заснивају радни 
однос). Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање пре доношења одлуке о избору 
кандидата. Кандидат који буде био изабран у оба-
вези је да пре закључења уговора о раду достави 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење), не старије од 6 месеци. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУБРАВА”
19350 Књажевац, Ивана Милутиновића бб

тел. 019/739-606, 019/738-183

Наставник историје
са 25% радног времена, за рад у 
издвојеним одељењима школе у 

Минићеву и Кални, на одређено време, 
ради замене преко 60 дана запосленог 

који је именован за в.д. директора 
друге установе на одређено време, до 

његовог повратка

Наставник грађанског васпитања, 
у другом циклусу

са 40% радног времена, за рад у 
матичној школи, на одређено време, 

ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, најдуже до краја школске 

године, тј. до 31.08. 2019.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: 1) да имају одговарајуће висо-
ко образовање стечено на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије ) и то 
студијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студијама другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне или стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 2) да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Републи-
ке Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају апликацио-
ни формулар који се налази на сајту МПНТР и 
одштампан формулар достављају установи са 
документацијом у прилогу: дипломом о стече-
ној стручној спреми, у овереној фотокопији; уве-
рењем о неосуђиваности из надлежне полицијске 

управе, уверењем из основног суда и уверењем 
из окружног суда у оригиналу или овереној фот-
копији; уверењем о држављанству, у оригиналу 
или овереној фоткопији; изводом из МКР, у ори-
гиналу или овереној фоткопији; очитаном личном 
картом. Кандидати који буду ушли у ужи избор 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачиниће листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
пријема резултата психолошке процене из тачке 4 
и обавити разговор са њима (о термину разгово-
ра биће обавештени путем телефона и мејла који 
су доставили у апликационом формулару). У року 
од 8 дана од дана обављеног разговора комисија 
ће донети решење о избору кандидата. Доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење) иза-
брани кадидати достављају пре закључења угово-
ра о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање и поднета доку-
ментација са пријавним формуларом не враћа се 
кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији НСЗ „Посло-
ви”. Уколико последњи дан истека рока падне у 
недељу или државни празник, као последњи дан 
истека рока рачунаће се први наредни радни дан. 
Пријаве се подносе лично, на адресу Основне шко-
ле „Дубрава”, Ивана Милутиновића бб, у времену 
од 7 до 15 часова или поштом, препоручено, где 
ће се као дан пријема рачунати дан и час пријема 
у пошти, са назнаком „За конкурсну комисију”.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-525

Чистач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
његовог повратка са боловања, најдуже 

до 31.8.2019. године

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду 
за заснивање радног односа кандидат мора да 
испуњава посебне услове прописане чл. 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони и 
10/19): 1) да кандидат има одговарајуће образо-
вање (у складу са чл. 46. ст. 3. Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова завршено 
основно образовање); 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да је државља-
нин Републике Србије; 5) да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља 
следећу документацију: доказ о завршеном основ-
ном образовању (оргинал или оверену копију), 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци 
(оргинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених са холограмом (оргинал или ове-
рену копију), уверење о неосуђиваности не ста-
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рије од 6 месеци, доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи се 
доставља само уколико основно образовање није 
стечено на српском језику. Доказ о здравственој 
способности за рад са ученицима доставља се пре 
закључења уговора о раду.  Пријаве на конкурс 
са потребном документацијом доставити поштом 
или лично на адресу: Средња школа „Бранислав 
Нушић“ Сокобања, Митрополита Михаила 5, 18230 
Сокобања, са назнаком „За конкурс”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве конкурсна комисија неће 
разматрати. 

СРЕДЊА ШКОЛА „НИКОЛА ТЕСЛА“
19370 Бољевац, Кнеза Милоша 13

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове у погледу врсте стручне спреме: дипломи-
рани педагог, професор педагогије, дипломирани 
школски психолог- педагог, дипломирани педагог 
- мастер, мастер педагог. Уз пријаву потребно је 
приложити: краћу биографију; доказ о испуње-
ности услова из члана 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др закони и 10/19); 
оверену фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; доказ о адреси на којој станује 
кандидат (као доказ овог услова кандидат може 
доставити било који документ издат од надлежног 
органа); доказ о знању српског језика (ако канди-
дат прилаже диплому о завршеном школовању 
на српском језику не треба да доставља додатне 
доказе за овај услов); уверење о држављанству - 
оригинал или оверену фотокопију (не стрију од 6 
месеци); извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверену фотокопију (не старији од 6 
месеци); доказ о неосуђиваности и о непостојању 
дискриминаторног понашања (да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање), прибавља се од надлежне полицијске 
управе (не старије од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију уверења надлежног основног 
и вишег суда да против кандидата није покренут 
кривични поступак, донета наредба о спровођењу 
истраге, подигнута оптужница или донето решење 
о одређивању притвора (не старије од 6 месеци). 
Кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду дужан је да достави уверење о здрав-
ственој способности за рад. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање. Пријаву са неопходном документацијом 
слати на горе наведену адресу. Напомена: на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријављивања на конкурс за пријем у 
радни однос у установи. Формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту”. 

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА „СВЕТИ САВА“
23204 Стајићево, Тозе Марковића 26

тел. 023/884-017

Наставник предметне наставе - 
енглески језик, у првом циклусу 

основног образовања и васпитања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18), 
кандидат треба да испуњава и услове утврђене у 
члану 139, 140, 142 и 144 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (даље: Закон) и у 
члану 2 став 2 - 6 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, а то су: 1) да има одговарајуће 
образовање и то: А) високо образовање на сту-
дијама 2. степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Изузетно: наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама 1.степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 годи-
не или вишим образовањем. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник мора имати образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово обра-
зовање наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психоло-
гије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из члана 142 став 1 
Закона. Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу 
за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, 
васпитача и стручног сарадника може да обавља: 
приправник (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи); лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника са радним стажом стеченим ван установе, под 
условима и на начин утврђеним за приправнике 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи); лице које је засновало радни однос 
на одређено време ради замене одсутног запос-
леног (најдуже 2 године од дана заснивања рад-
ног односа у установи); сарадник у предшколској 
установи (ако има образовање из члана 142 Зако-
на); педагошки и андрагошки асистент и помоћни 
наставник. Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави из страног језика 
као обавезног предмета у првом циклусу основног 
образовања и васпитања могу да изводе лица, и 
то: 1) професор одговарајућег страног језика; 2) 

дипломирани филолог, односно професор језика 
и књижевности; 3) лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној школи, 
а које је на основним студијама положило испите 
из педагошке психологије или педагогије и психо-
логије, као и методике наставе; 4) професор раз-
редне наставе, који је на основним студијама сав-
ладао програм Модула за страни језик (60 ЕСПБ 
- Европски систем преноса бодова) и са положеним 
испитом Б2; 5) мастер филолог; 6) мастер профе-
сор језика и књижевности; 7) мастер учитељ; 8) 
дипломирани учитељ - мастер; 9) мастер учитељ, 
који је на основним студијама савладао програм 
Модула за страни језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и са положеним испитом Б2; 10) 
дипломирани учитељ - мастер, који је на основним 
студијама савладао програм Модула за страни језик 
(60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и са 
положеним испитом Б2. Лица из претходног става 
која нису професори одговарајућег језика треба да 
поседују знање језика најмање на нивоу Б2 (Зајед-
ничког европског оквира), а лица из тач. 2), 5) и 6) 
истог става треба да поседују знање језика најмање 
на нивоу Б2 (Заједничког европског оквира), осим 
уколико нису завршила одговарајући студијски про-
грам или главни предмет/профил. Ниво знања Б2 
доказује се уверењем о положеном одговарајућем 
испиту на некој од филолошких катедри универзи-
тета у Србији, или међународно признатом испра-
вом за ниво знања језика који је виши од Б2 (Ц1 
или Ц2 Заједничког европског оквира), а чију ваља-
ност утврђује Министарство просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Предност за извођење наставе 
из страног језика у првом циклусу основног обра-
зовања и васпитања из става 2 овог члана имају 
мастер професор језика и књижевности (одго-
варајући студијски програм или главни предмет/
профил), односно мастер филолог (одговарајући 
студијски програм или главни предмет/профил), 
односно професор, односно мастер учитељ, однос-
но дипломирани учитељ - мастер, односно профе-
сор разредне наставе, мастер професор или профе-
сор у предметној настави и наставник у предметној 
настави са положеним испитом Б2. Кандидат треба 
да има и: психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик као језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: пријавни формулар; доказ о 
одговарајућем високом образовању; оверену фото-
копију дипломе/уверења траженог степена и врсте 
образовања; доказ о образовању из педагошких, 
психолошких и методичких дисциплина (оверена 
фотокопија доказа који изда високошколска уста-
нова, односно уверења или другог одговарајућег 
документа о положеном испиту из педагогије и 
психологије у току студија или доказа о положе-
ном стручном испиту, односно положеном испиту 
за лиценцу, за оне кандидате који то поседују); 
уверење о држављанству - оригинал или овере-
на фотокопија; извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија; доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фото-
копија; доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
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приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом 
о знању српског језика под тачком 6). Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (ориги-
нал или оверену фотокопију) доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Усло-
ви тражени овим конкурсом доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (http://www.mpn.gov.
rs), а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају школи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкур-
сна комисија обавља разговор са кандидатима са 
листе и доноси решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора са кан-
дидатима. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања огласа за наставника 
енглеског језика у публикацији „Послови”. Пријаве 
доставити лично или слати на адресу школе: 23204 
Стајићево, Тозе Марковића 26, са назнаком „За кон-
курс”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обрати-
ти се на телефон школе: 023/884-017.

ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА И 
ГРАЂЕВИНСКА ШКОЛА 

„НИКОЛА ТЕСЛА“
23000 Зрењанин, Др Славка Жупанског 1

Наставник предметне наставе, 
предмета рачунарство и 

информатика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017- одлука УС и 113/2017), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, односно да: 1) има одговарајуће образо-
вање; у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања које је стекао 
а) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (кандидат 
мора имати завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); б) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада електротехника 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 2/2017, 8/ 2017, 4/2018 и 13/2018): (1) 
дипломирани инжењер електротехнике; (2) дипло-
мирани инжењер електронике; (3) дипломирани 

математичар, смерови: програмерски, рачунар-
ства и информатике; (4) професор информати-
ке; (5) дипломирани инжењер за информационе 
системе, односно дипломирани инжењер органи-
зације за информационе системе или дипломи-
рани инжењер организационих наука, одсеци за 
информационе системе, информационе системе и 
технологије; (6) дипломирани инжењер рачунар-
ства; (7) дипломирани математичар; (8) мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства, претход-
но завршене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства, на свим студијским 
програмима; (9) мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, студијски програм рачунарске кому-
никације и претходно завршене основне академске 
студије у области електротехнике и рачунарства, 
на студијском програму рачунарске мреже и кому-
никације; (10) мастер математичар; (11) мастер 
информатичар; (12) мастер инжењер информа-
ционих технологија; (13) мастер инжењер органи-
зационих наука (студијски програм Информациони 
системи и технологије или Софтверско инжењер-
ство и рачунарске науке); (14) дипломирани мате-
матичар-информатичар. Лица из тач. (8)-(13), која 
су стекла академско звање мастер, морају имати, у 
оквиру завршених студија, положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информатике 
(од тога најмање један из области Програмирање 
и најмање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање два предмета из једне 
или две следеће области - Математика или Тео-
ријско рачунарство, што доказују потврдом издатом 
од стране матичне високошколске установе.

ОСТАЛО: Кандидат треба и да: 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученицима; 3) 
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 
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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати ради 
пријаве на конкурс треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о траженој врсти и степену стру-
чне спреме; доказ о испуњавању услова из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (оригинал или оверена фотокопија) - мађарски 
језик; оригинал уверење о неосуђиваности, у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања, које према подацима из каз-
нене евиденције издаје полицијска управа; уверење не 
сме бити старије од дана објављивања конкурса; ори-
гинал уверење о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са ученицима дос-
тавља само изабрани кандидат пре закључења угово-
ра о раду. Напомена: све фотокопије које се подносе 
уз пријаву на конкурс морају бити оверене од стране 
јавног бележника - нотара. Рок за подношење пријаве 
са важећим, односно уредно овереним фотокопијама 
потребних докумената је 10 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремено достављене пријаве на конкурс неће бити 
разматране. Пријаве за конкурс са документацијом 
доставити лично или путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком “За конкурс”.

ОШ „СТЕВАН АЛЕКСИЋ“
Јаша Томић, Маршала Тита 99

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 обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17; 
27/18 - други закони и 10/2019); I да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника основне 
школе, педагога или психолога школе стечено: 1) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мулитидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких 
наука, уз услов да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, осносно групу предмета 
предвиђених школским програмом основног обра-
зовања и васпитања. 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; II да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; III да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; IV да има 
држављанство Републике Србије; V да зна српски 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; VI да има дозволу за рад наставника, или 
стручног сарадника -лиценцу; VII да има најмање 
осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајуће 
образовања; VIII да има положен испит за дирек-
тора установе. IX Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем 
из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, за директора може 
бити изабрано и лице, које уз испуњеност оста-
лих горенаведених услова (II, III, IV, V, VI и VIII) 
има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 3 
истог закона, односно високо образовање стечено 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно стуковне и специјалистичке струковне 
стуије) у трајању од три године, или више образо-
вање за наставника и стручног сарадника основне 
школе и најмање десет година рада у установи на 
пословима и образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајуће образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у оба-
вези да приложи: оверену фотокопију диполоме 
о стеченом одговарајућем високом образовању; 
оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу, односно стручном испиту; потвр-
ду о радном стажу, уверење да кандидат није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена 
кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3) Закона о 
основама система образовања и васпитања, уве-
рење о дружављанству; извод из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију доказа о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседује, а 
уколико је кандидат предходно обављао функцију 
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директора школе и оверену фотокопију извештаја 
о резултату стручно-педагошког надзора школе и 
оцену спољашњег вредновања; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима - кандидат доставља 
пре закључења уговора о раду; оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора установе неће се сма-
трати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законоском року положи испит за 
дирекора школе); доказ о знању српског језика, 
на коме се осварује образовно-васпитни рад, дос-
тавља само кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику; биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе. Пријава на 
конкурс, са доказима, подноси се препорученом 
пошиљком на адресу школе, у затвореној ковер-
ти са назнаком “Конкурс за избор директора” или 
лично. Рок за подношење пријаве на конкурс је 
15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији Националне службе запошљавања “Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Ближа обавештења могу 
се добити од секретара школе или на телефон: 
023/848-023.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН 

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/562-189

Наставник стручних предмета 
пољопривредне струке за 

предмете: 1) Цвећарство - 5% 
радног времена (за образовни 

профил техничар хортикултуре), 
2) Органска производња у 

воћарству и виноградарству - 10% 
радног времена (за образовни 

профил пољопривредни техничар), 
3) Практична настава - блок у 

оквиру предмета Заштита биља 
4,34% (образовни профил 
пољопривредни техничар, 

2. разред)
19,34% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана
1 извршилац

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања и то:

За наставника стручних предмета пољоприв-
редне струке за предмет Цвећарство: дипло-
мирани инжењер пољопривреде за хортикул-
туру; дипломирани инжењер пољопривреде, 
смерови: хортикултура, ратарско-повртарски, општи 
или ратарство-повртарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде за ратарство и повртарство; дипло-
мирани инжењер пољопривреде одсек или смер 
ратарски; дипломирани инжењер пољопривреде за 
воћарство и виноградарство; дипломирани инжењер 
пољопривреде, смер или одсек воћарско-виноградар-
ски; дипломирани инжењер шумарства за пејзажну 
архитектуру; дипломирани инжењер агрономије; 
мастер инжењер пољопривреде, претходно заврше-
не основне академске студије на одсецима: Хорти-
култура, Ратарство и повртарство, или Воћарство и 
виноградарство; мастер инжењер шумарства, прет-
ходно завршене основне академске студије на одсеку: 
Пејзажна архитектура; мастер инжењер шумарства, 
односно пољопривреде, претходно завршене основне 
академске студије из области: Пејзажне архитектуре и 
хортикултуре. 

За наставника стручних предмета пољоприв-
редне струке за предмет Органска произ-
водња у воћарству и виноградарству: дипло-
мирани инжењер пољопривреде за воћарство и 
виноградарство; дипломирани инжењер пољоприв-
реде, одсек или смер воћарско-виноградарски; дипло-
мирани инжењер пољопривреде, општи смер; дипло-
мирани инжењер пољопривреде за хортикултуру; 
дипломирани инжењер агрономије; мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академ-
ске студије на одсеку: Воћарство и виноградарство. 

За наставника стручних предмета пољоприв-
редне струке за предмет Практична настава - 
блок у оквиру предмета заштита биља: дипло-
мирани инжењер пољопривреде за заштиту биља 
и прехрамбених производа; дипломирани инжењер 
пољопривреде смерови: заштита биља, ратар-
ско-повртарски, ратарство-повртарство или општи; 
дипломирани инжењер пољопривреде, смер или 
одсек за заштиту биља; дипломирани инжењер 
агрономије; дипломирани инжењер пољопривреде 
за ратарство; дипломирани инжењер пољоприв-
реде за ратарство и повртарство; дипломирани 
инжењер пољопривреде, одсек или смер ратар-
ски; мастер инжењер пољопривреде, претходно 
завршене основне академске студије на одсецима: 
Фитомедицина или Ратарство и повртарство. 

Кандидат поред општих услова прописаних чланом 
24 став 1 Закона о раду (“Службени гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС 
и 113/2017), треба да испуњава и посебне услове 
прописане чланом 139 став 1 тачке. 1, 2, 3, 4 и 5 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС” број 88/2017,  27/2018 
- др. закони и 10/2019), односно да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолошког 
развоја, доставља још и: кратку биографију; ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; уверење о држављан-
ству не старије од 6 месеци (оригинал или овере-
ну фотокопију); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију не старију од 6 
месеци); уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова као доказ да лице није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уколико кандидат није стекао образовање 
на српском језику, у обавези је да достави доказ о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ о пси-

хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење) - подно-
си само изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремено доставље-
не пријаве неће бити разматране. Пријаве треба 
послати на горенаведену адресу, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона: 
023/562-189.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
23000 Зрењанин, Новосадска 2а

тел. 023/533-270

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/2014, 13/2017 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 -аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да: 1) има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Медицинској школи 
у Зрењанину: 1) на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године - стечено звање дипломирани 
економиста односно специјалиста струковни еконо-
миста; 2) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године - стечено звање мастер економиста, струков-
ни мастер економиста и специјалиста економиста; 3) 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године-стечено звање 
дипломирани економиста; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад; 6) поседује знање 
рада на рачунару; 7) сертификат о стручном звању 
из области рачуноводства; 8) има 5 година радног 
искуства на рачуноводственим пословима; 9) да није 
кажњаван за кривична дела која га чине неподоб-
ним за обављање послова из области рачуновод-
ства. Кандидати треба да доставе: попуњен пријав-
ни формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о траженој 
врсти и степену стручне спреме; оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављантву Републи-
ке Србије; доказ о испуњавању услове из члана 139 
став 1 тачка 5) Закона о основама система образо-
вања и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило 
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испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија) - српски језик; оригинал или оверену фото-
копију уверења (извода из казнене евиденције) 
Министарства унутрашњих послова којим кандидат 
доказују да нису осуђивани у складу са чланом 139 
став 1 тачка 3) Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да није кажњавано за кривична 
дела која га чине неподобним за обављање послова 
из области рачуноводства; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са ученицима 
доставља само изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду; потврду, уверење или други доказ 
да кандидат има 5 година радног искуства на рачу-
новодственим пословима са кратким описом послова 
(оригинал или оверена копија); сертификат о струч-
ном звању из области рачуноводства (оригинал или 
оверена копија). Напомене: с бзиром да се услови за 
оспособљавање стручних лица и стицање стручних 
звања уређују се националним стандардом који није 
донет, пријаве кандидата без приложеног сертифи-
ката из области рачуноводства сматраће се потпу-
ним; доказ о испуњености услова у погледу знања 
рада на рачунару. Приликом обављања разговора 
извршиће се и провера поседовања знања рада 
на рачунару. Провера поседовања знања рада на 
рачунару обавља се практичним радом на рачунару 
а задатке које кандидати треба да испуне комисија 
утврђује јединствено за све кандидате пре почетка 
обављања разговора. 

Наставник предметне наставе - 
наставник здравствене неге
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 96,43% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања односно да: 1) 
има одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања које 
је стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. У 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 13/18): 
виша медицинска сестра - техничар; струковна 
медицинска сестра; организатор здравствене неге; 
специјалиста струковна медицинска сестра; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког смера; 
виша медицинска сестра хируршког смера; виши 
медицински техничар; дипломирани организатор 
здравствене неге; дипломирани организатор здрав-
ствене неге - мастер; мастер организатор здравс-
твене неге; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене основне академске студије 
у области здравства). Лице треба да има претход-
но стечено средње образовање у подручју рада 
Здравство и социјална заштита. Кандидат треба и 
да: 2) има психичку, физичку и здравствену спо-
собност  за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 

дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Кандидати треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и  сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверена фото-
копија дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - срп-
ски језик; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду.

Наставник предметне наставе - 
наставник инфектологије са негом

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 3,57% радног времена

УСЛОВИ: кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/18 - 
аутентично тумачење), треба да испуњава и посеб-
не услове прописане чланом 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања односно да: 1) 
има одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања које 
је стекло а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. У 
складу са Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
здравство и социјална заштита („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник”, број 21/15, 11/16 и 
13/18): виша медицинска сестра - техничар; виша 
медицинска сестра; струковна медицинска сес-
тра; организатор здравствене неге; специјалиста 
струковна медицинска сестра; дипломирана меди-
цинска сестра; мастер медицинска сестра; виша 
медицинска сестра општег смера; виша медицин-
ска сестра интернистичког смера; виша медицинска 
сестра хируршког смера; виши медицински техни-
чар; дипломирани организатор здравствене неге; 

дипломирани организатор здравствене неге - мас-
тер; мастер организатор здравствене неге. Лице 
треба да има претходно стечено средње образо-
вање у подручју рада Здравство и социјална зашти-
та. Кандидат треба и да: 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност  за рад са децом и учени-
цима; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидат треба 
да достави: попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе (уверења) о траженој врсти и  сте-
пену стручне спреме; оригинал или оверена фото-
копија дипломе о претходно стеченом средњем 
образовању у подручју рада Здравство и социјална 
заштита; оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 5) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања односно да је лице стекло средње, више или 
високо образовање на језику на коме се остварује 
образовно-васпитни рад или је положило испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске 
установе (оригинал или оверена фотокопија) - срп-
ски језик; оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са потребним 
доказима о испуњавању услова конкурса је 8 дана, 
рачунајући од дана објављивања у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Медицинска 
школа, 23000 Зрењанин, Новосадска 2А, са назна-
ком „За конкурс”. Сва потребна обавештења може-
те добити од секретара школе, лично или телефо-
ном на број 023/533-270.

Наука и образовање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА
ШКОЛА “ЈОВАН ТРАЈКОВИЋ”

23000 Зрењанин, Скерлићева бб

Стручни сарадник - библиотекар
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник предметне наставе, 
Организација и набавка продаје, 

Финансијско-рачуноводствена 
обука - блок: Јавне финансије, 

Канцеларијско пословање, 
Основе туризма и угоститељства, 

Економика туристичких и 
угоститељских предузећа, 

Маркетинг у трговини, Маркетинг - 
изборни

на одређено време, ради замене 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих услова 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014 и 13/2017 - одлука УС), треба да испуњава 
и посебне услове прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, однос-
но да: 1. има одговарајуће образовање: у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања 
које је стекло а) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета и 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; б) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. изузет-
но, наставник и васпитач јесте и лице са стеченим 
одговарајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем; 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. држављанство Републике Србије; 5. 
да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. За радно место број 1 - 
врста образовања прописана је Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гл. РС“ бр. 8/2015, 11/2016, 
13/2016-испр. 13/16, 2/201, 13/2018), услове 
испуњава: (1) професор језика и књижевности, 
односно књижевности и језика, смер за библиоте-
карство; (2) дипломирани библиотекар - информа-
тичар; (3) професор, односно дипломирани фило-
лог за општу књижевност и теорију књижевности; 
(4) лице које испуњава услове за наставника струч-
не школе, односно стручног сарадника - педагога 
или психолога; (5) професор народне одбране; (6) 
професор, односно дипломирани филолог за ита-
лијански језик и књижевност; (7) професор, однос-
но дипломирани филолог за шпански језик и књи-

жевност; (8) дипломирани компаративиста и 
библиотекар; (9) мастер библиотекар - информати-
чар; (10) мастер филолог (главни предмет, односно 
профил: библиотекарство и информатика); (11) 
мастер професор језика и књижевности (главни 
предмет, односно профил: библиотекарство и 
информатика); (12) професор оријенталистике. За 
радно место бр. 2 врста образовања прописана је 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама у подручју рада Економија, пра-
во, администрација („Сл. гл. РС - Просветни гл“. бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017). Правилник о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у под-
ручју рада Трговина, угоститељство и туризам („Сл. 
гл. РС - Просветни гласник“ бр. 5/2015, 16/2015, 
19/2015, 11/2016, 2/2017 и 13/28), услове испуња-
вају: организација и набавка продаје (образовни 
профил комерцијалиста): дипломирани економис-
та, дипломирани економиста - менаџер у рачуно-
водству и ревизији, мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области еко-
номије. Финансијско-рачуноводствена обука - блок 
(образовни профил - финансијски администратор): 
1) дипломирани економиста; (2) дипломирани еко-
номиста смера финансијски, банкарски и берзански 
менаџмент; (3) дипломирани економиста за рачуно-
водство и ревизију; (4) дипломирани економиста у 
области међународног пословања; (5) дипломира-
ни економиста - менаџер у банкарству; (6) мастер 
економиста, претходно завршене основне академ-
ске и мастер студије у области економије. Јавне 
финансије (образовни профил - финансијски адми-
нистратор), 1) дипломирани економиста; (2) дипло-
мирани економиста смера финансијски, банкарски 
и берзански менаџмент; (3) дипломирани еконо-
миста за рачуноводство и ревизију; (4) дипломира-
ни економиста у области међународног пословања; 
(5) дипломирани економиста - менаџер у банкар-
ству; (6) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области еко-
номије. Канцеларијско пословање (образовни про-
фил - комерцијалиста), (1) дипломирани економис-
та; (2) дипломирани економиста пословно-правног 
смера; (3) дипломирани правник; (4) мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске сту-
дије у области економије, студијска група Статисти-
ка, односно Информатика или мастер студије у 
области економије, студијска група Статистика, 
односно Информатика; (5) мастер правник, прет-
ходно завршене основне академске и мастер сту-
дије у области правних наука; (6) мастер инжењер 
организационих наука, претходно завршене 
основне академске студије у области организацио-
них наука, студијски програм Менаџмент и органи-
зација, студијска група Информациони системи и 
технологије; Економика туристичких и угости-
тељских предузећа (образовни профил конобар): 
1) дипломирани економиста - менаџер за туризам, 
смер туристички менаџмент; (2) дипломирани еко-
номиста - менаџер за хотелијерство, смер хоте-
лијерски менаџмент; (3) дипломирани менаџер у 
хотелијерству; (4) дипломирани менаџер у туризму; 
(5) дипломирани економист; (6) дипломирани еко-
номиста у области управљања хотелијерством; (7) 
дипломирани економиста - менаџер у рачуновод-
ству и ревизији; (8) мастер економиста, претходно 
завршене основне академске студије у области Еко-
номије; (9) мастер туризмолог; (10) мастер еконо-
миста, претходно завршене основне академске сту-
дије на студијском програму Туризам и 
хотелијерство; (11) мастер менаџер, претходно 
завршене основне академске студије на студијском 
програму Менаџер у туризму или Менаџер у хоте-
лијерству. Лице из подтач. (7)-(10) треба да је у 
току студија изучавало наставне садржаје из 
области предмета Економика туристичких и угости-
тељских предузећа. Маркетинг у трговини (обра-
зовни профил финансијски администратор): (1) 
дипломирани економист; (2) дипломирани еконо-
миста - менаџер у рачуноводству и ревизији; (3) 
дипломирани економиста - менаџер у трговини; (4) 

мастер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области Економије; (5) мастер 
инжењер организационих наука, претходно завр-
шене основне академске студије на студијском про-
граму Менаџмент и организација, студијска група 
Менаџмент. Маркетинг као изборни предмет (обра-
зовни профил финансијски администратор), (1) 
дипломирани економиста; (2) дипломирани еконо-
миста за рачуноводство и ревизију; (3) дипломира-
ни економиста - менаџер у рачуноводству и реви-
зији; (4) мастер економиста, претходно завршене 
основне академске и мастер студије у области еко-
номије; (5) мастер инжењер организационих наука, 
претходно завршене основне академске студије у 
области организационих наука, студијски програм - 
менаџмент и организација; (6) мастер инжењер 
менаџмента. Учесници конкурса треба да доставе: 
1) попуњен пријавни формулар који се налази на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; 2) оверену 
фотокопију дипломе (уверења) о траженој врсти и 
степену стручне спреме; 3) оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 4) 
доказ о испуњавању услова из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања, односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положило 
испит из тог језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе (оригинал или оверена фото-
копија); 5. оригинал или оверена фотокопија уве-
рења (извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује да 
није осуђиван у складу са чланом 139 став 1 тачка 
4) Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 6. доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима доставља само 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Уколико је вршена промена презимена или имена 
после издавања дипломе, неопходно је доставити и 
извод из матичне књиге рођених. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 15 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
на конкурс неће бити разматране. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Економ-
ско-трговинска школа „Јован Трајковић“, 23000 
Зрењанин, Скерлићева бб, са назнаком: „За кон-
курс”.

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат



ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

“УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин, Стевице Јовановића 46

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања које је стекло: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије): студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, студије другог степена из области 
математике, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука уз прет-
ходно завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2. да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 

човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да испуњава услове у погле-
ду степена и врсте образовања који су прописани 
чланом 2 тачка 13 Правилника о степену и врсту 
образовања наставника из општег општеобразов-
них  предмета, стручних сарадника и васпитача 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 5/15, 10/16 и 2/17, 13/18), однос-
но да је: 1. професор математике 2. дипломира-
ни математичар, 3. дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, 4. дипломира-
ни математичар за рачунарство и информатику, 
5. дипломирани математичар - информатичар, 6. 
дипломирани математичар - професор математи-
ке, 7. дипломирани математичар за математичку 
економију, 8. професор математике теориско усме-
рење, 9. професор математике теоријски смер, 10. 
професор математике и рачунарства, 11. професор 
информатике - математике, 12. професор хемије - 
математике, 13.професор географије-математике, 
14. професор физике - математике, 15.професор 
билогије- математике, 16. дипломирани матема-
тичар - астроном, 17. дипломирани математичар 
- теоријска математика, 18. дипломирани матема-
тичар - примењена математика, 19. дипломирани 
математичар-математика финансија, 20. дипломи-
рани инжењер математике (са изборним предме-
том Основи геометрије), 21. дипломирани инфор-
матичар, 22. дипломирани професор математике 
- мастер, 23. дипломирани математичар - мастер, 
24. мастер математичар, 25. мастер професор мате-
матике. Лице из тачке 13 овог члана које је стекло 
академско звање мора имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским про-

грамима програмима Математика или Примењена 
математика (са положеним испитом из предмета 
Геометрија или Основи геометрије). Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада из предме-
та Математика у подручју рада Економија, право 
и администрација може да изводи: дипломирани 
математичар - мастер математике финансија. При-
ликом пријављивања на конкурс кандидат је дужан 
да достави: 1. попуњен пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја; 2. ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању; 3. оригинал или ове-
рену фотокопију уверења из казнене евиденције 
Министарства унутрашњих послова; 4. оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије; 5. оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеној средњој, вишој или висо-
кој стручној спреми на српском језику или оверену 
фотокопију потврде којом се доказује да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе - за доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; 6. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријавни формулар, биографију са 
подацима (име, презиме, адреса, контакт телефон) 
и важећим, односно овереним фотокопијама доку-
мената тражених у конкурсу, а којима се доказује 
испуњеност услова за пријем у радни однос на 
оглашено радно место, кандидати достављају на 
адресу: Хемијско-прехрамбена и текстилна школа 
„Урош Предић” Зрењанин, Стевице Јовановића 46, 
23000 Зрењанин, путем поште, у року од 10 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве ће бити одбачене. 

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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Н ационална служба за запошљавање у целој Србији ор-
ганизује сајмове запошљавања, како би кроз директан 
контакт незапослени пронашли одговарајући посао, 
а послодавци изабрали добре раднике. Ова мера тра-

диционално даје добре резултате у смањењу незапослености. 
Водимо вас на сајам у Ужицу, на којем је посао могло да нађе 270 
тражилаца запослења и на сајам у Кикинди, где се представи-
ло 20 послодаваца који су понудили чак 400 радних места.

Сајмови запошљавања уједно су и прилика да незапослени 
добију све информације о актуелним програмима и мерама На-
ционалне службе за подстицај запошљавању.

Сајам запошљавања у Ужицу
Други овогодишњи сајам запошљавања у организацији 

ужичке филијале НСЗ одржан је у Градском културном центру 
у Ужицу. Овај догађај је окупио 34 послодавца, који су исказа-
ли потребу за преко 270 радника. Били су тражени радници 
машинске, металске и електро струке, магационери, возачи, 
конобари, кувари, али и грађевински радници и комерцијали-
сти. На подручју града Ужица тренутно је на евиденцији 3.815 
незапослених.

„Национална служба је одавно препознала да сајмови запо-
шљавања доводе до значајног помака када је у питању локално 
тржиште рада, јер се у једном дану обезбеђује директан контакт 
између послодаваца и незапослених. Пошто је понуда на овом 
сајму веома разноврсна, сигурна сам да многи имају реалну 
шансу да дођу до посла“, рекла је директорка ужичке филијале 
НСЗ Зорица Милошевић. Она је подсетила да су у току јавни 
позиви и конкурси и позвала незапослене и послодавце да се 
укључе у мере и програме које спроводи НСЗ.

Председник Скупштине града Ужица Бранислав Митровић 
захвалио је свима који су учествовали у организацији сајма. 
„Свака активност са циљем радног ангажовања наших суг-
рађана је за сваку похвалу. Захвалан сам послодавцима који 
су на сајму понудили радна места и Националној служби за за-
пошљавање која чини велике напоре у том смеру. У претходне 
три године, Град Ужице је издвојио преко 33 милиона дина-
ра за мере активне политике запошљавања, а тај новац иско-
ришћен је за ангажовање преко 400 незапослених. Ове године 
Град је издвојио додатних 11 милиона динара, које ћемо, зајед-
но са средствима Владе Србије и у сарадњи са НСЗ искористити 
за радно ангажовање наших суграђана“, истакао је Митровић.

Филијала Ужице планира организацију три сајма запошља-
вања у 2019. години, којима ће обухватити преко 1.200 лица са 
евиденције незапослених. После Бајине Баште и Ужица, трећи 
сајам биће организован у Пожеги, 29. марта 2019. године.

Сајам запошљавања у Кикинди
Национална служба за запошљавање - Филијала Кикинда, 

уз подршку локалне самоуправе, организовала је први ового-
дишњи сајам запошљавања у Кикинди. Традиционално је сајам 
организован у Спортској сали „Партизан“, а представило се 20 
послодаваца који су понудили око 400 радних места. 

Послодавци су тражили раднике различитих профила, од 
неквалификованих до високообразованих. Најтраженији су били 
продавци, возачи, радници у ауто-индустрији, као и инжењери 
машинства и економисти. 

Највећу пажњу привукло је представљање фабрике тексти-
ла „Калцедонија“, која је почетком године отворила производни 
погон у Кикинди. Они су понудили посао за чак 200 шивача.

Сајам запошљавања отворили су директорка Филијале Ки-
кинда НСЗ Јелена Митровић и члан Градског већа задужен за 
локални економски развој и инвестиције Саша Танацков. Ма-
нифестацију су посетили и матуранти из средњих школа у Ки-
кинди са својим професорима. 

Филијала Кикинда НСЗ планира организацију сајмова за-
пошљавања у општинама Кањижа и Сента. 

ШАНСА ЗА ПОСАО

Биљана Терзић/Весна Данић

Сајмови запошљавања у Србији
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Немања Новаковић

Филијала за град Београд НСЗ је средином марта до-
делила сертификате полазницима обуке за потребе 
тржишта рада у области филмске индустрије, чиме 
је и званично потврђено да је 13 незапослених лица 

успешно оспособљено за послове техничара расвете.
Извођач обуке била је „Мокрогорска школа менаџмента“. 

Она је као подизвођача ангажовала предузеће „Vision team“, 
које је у својим студијима обучавало незапослене за занимање 
које је последњих година веома тражено на тржишту рада 
главног града.

Обука је трајала два и по месеца, пет дана недељно по 6 ча-
сова, са укупним фондом од 320 часова. Наставним програмом 
биле су обухваћене теме као што су: Како настаје играни филм, 
План снимања, Снимање филма, Сектор режије, Сектор камере, 
сценографије, костима, звука и продукције, Природа светлос-
ти. Након теоријског дела обуке, полазници су имали и радну 
праксу која је трајала 10 дана по 4 сата дневно.

Предавач на овој обуци, Драган Адамовић, већ 10 година 
је у пензији. Како истиче, почео је да ради са 19 година, у свом 
радном веку је обављао разне послове, а између осталог је и 
30 година радио као слободни филмски радник, због чега га је 
„Мокрогорска школа“ и ангажовала.

- Људи који су вредни и који хоће да науче могу и да успеју 
у животу. Група са којом сам радио је била стварно добра, а 
једна полазница се нарочито истакла својим талентом и кре-
ативношћу, због чега сам је препоручио за мајстора светла. У 
свему је било врло битно што смо имали велику подршку сту-
дија „Vision team“, који нам је омогућио приступ свој филмској 
техници, од најстарије до најмодерније и обезбедио студио у 
којем смо свакодневно радили техничке пробе, али и комплет-
не снимајуће дане заједно са екипама које су похађале обуку за 
камеру и сцену. Труд је на крају крунисан сјајним видео-клипо-
вима које су ови млади људи потпуно самостално направили, а 

ја сам ту био само да их у почетку упућујем, а касније сам само 
надгледао рад - прича Адамовић.

Игор Пасаловић се у обуку за техничара сценске расвете 
укључио на предлог свог саветника за запошљавање. До сада 
је радио у разним областима као електротехничар за аутома-
тику и рачунаре, све укупно око 25 година.

- Указала ми се прилика да се опробам у нечем што до сада 
нисам радио, иако ми, као електроничару, област генерално није 
била страна. Сам концепт обуке је био одличан и све су нам оп-
ције биле апсолутно отворене, а предавачи су нам градиво пот-
пуно приближили. Сада ни филм више не гледам истим очима 
као пре обуке, али треба бити свестан да је за владање том мате-
ријом неопходан сталан рад. Потребно је да се човек пуно пута 
„опече“, да падне и након тога устане. С обзиром да је ово фри-
ленсерски посао, већ сам остварио контакте са људима који се 
баве упошљавањем расветљивача на снимањима широм света 
- објашњава Пасаловић.

Према речима Марчеле Вуинац Обућине, начелнице Одељења 
за додатно образовање и обуку у београдској филијали НСЗ, у прес-
тоници је у протеклом периоду завршена и обука за ручно ткање 
и златовез, обука за куваре и три обуке за филмску индустрију, од-
носно за сценске техничаре, техничаре камере и књиговође у овој 
бранши, а од обука за особе са инвалидитетом основна информа-
тичка обука, обука за веб-дизајн, обука за електронско пословање 
и почетни курс енглеског језика.

- У Београду је још увек у току обука за књиговође, као и 
обука за техничаре специјалних ефеката у филмској индус-
трији. Још увек трају и специјалистичке информатичке обуке 
за веб-апликације, Јава Скрипт, Фронт-Енд веб-програмирање 
и Нет програмирање, као и две обуке за вођење пословних 
књига и пословне секретаре, намењене особама са инвалиди-
тетом - додаје Марчела.

ЗАНИМАЊЕ ТРАЖЕНО НА 
ТРЖИШТУ ГЛАВНОГ ГРАДА

Завршена обука за техничаре расвете
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П ореске олакшице за почетнике у 
пословању, које су на снази од ок-
тобра 2018. године, до сада је иско-
ристило 1.000 предузетника који 

су покренули сопствени бизнис, најчешће 
у сектору услуга, у производњи, прехрам-
беној индустрији, туризму, текстилној и 
дрвној индустрији, речено је на конферен-
цији Инфо дан „Стартуј легално“, на Фа-
култету организационих наука.

Конференција је намењена студенти-
ма како би се информисали о мери по-
реског ослобођења за почетнике у посло-
вању, а организовали су је ГИЗ, НАЛЕД и 
Удружење ENECA.

Извршна директорка НАЛЕД-а Вио-
лета Јовановић рекла је да први резулта-
ти пореског ослобођења показују да је та 
мера превазишла очекивања организа-
ције, која се, иначе, залаже за мање биро-
кратије и боље услове пословања. „Спро-
вели смо истраживање код оних који 
покрећу бизнис и установили да су им 
велики проблем обавезе према држави, 
односно порези и доприноси на зараде 
и то од од првог дана кад се региструју“, 
рекла је Јовановићева. 

Са Министарством финансија и на-
дежним институцијама НАЛЕД је радио 
на томе да се прописи измене и од ок-
тобра 2018. на снази је ослобођење од 
плаћања пореза и доприноса за све који 
су завршили факултет у протеклих го-
дину дана, средњу школу или су дуже 
од шест месеци на бироу, а покренули су 
сопствени бизнис. Према анализи НА-
ЛЕД-а, то ће им уштедети око 250.000 ди-
нара годишње, растеретити их од ризика 
и охрабрити да покушају да реализују 
своју идеју. Како наводе у НАЛЕД-у, у 

прва три месеца откад је уведена, ову 
олакшицу користило је више од хиљаду 
људи у 30 општина и градова.

Миливоје Јовановић, из Удружења 
ENECA и Извршног одбора НАЛЕД-а, рекао 
је да пореске олакшице најдиректније по-
мажу почетницима у пословању, као и да 
су нарочито подстицајне младим људима. 
Инфо радионице ће у наредном периоду 
бити организоване у Нишу, Новом Саду, 
Крагујевцу и Београду. „Циљ је да инфор-
мишемо младе, мотивишемо их и под-
стакнемо да дођу до свог предузетничког 
бизниса и тако буду носиоци привредног 
развоја“, истакао је Јовановић и подсетио 
да у Србији постоји 320.000 привредних 
друштава и предузетничких радњи, међу 

којима је само 870 великих компанија. „Ве-
лики део привреде ради у сектору малог 
бизниса, који чини и 99,7 одсто мале прив-
реде и реализује 60 одсто извоза“, каже Јо-
вановић.

Декан ФОН-а, професор Милија Сукно-
вић, нагласио је да овај факултет реализује 
пројекат стручне праксе, која представља 
неку врсту везе факултета са пословном 
заједницом. Формиран је и тим студената 
завршних година и мастер студија, који по-
маже компанијама при решавању пробле-
ма из области менаџмента и организације. 

Почетници у бизнису од 1. октобра 
прошле године ослобођени су плаћања 
пореза и доприноса у првој години рада. 
Те мере су предвиђене изменама Закона 
о порезу на доходак и Закона о доприно-
сима за обавезно социјално осигурање и 
односе се на предузећа која се оснују до 
краја децембра 2020. године.

Новине се односе на зараду осни-
вача предузетничке радње и зараде до 
десет новозапослених особа, које морају 
да буду тек свршени средњошколци, сту-
денти или особе са евиденције Нацио-
налне службе за запошљавање. Услов да 
незапослени који почињу бизнис добију 
пореску олакшицу је да су дуже од шест 
месеци на евиденцији. Месечна зарада 
коју предузетник или оснивач привред-
ног друштва себи исплаћује не сме да 
буде већа од 37.000 динара.

Корисници олакшица могу да се ре-
гиструју или као предузетници у режиму 
исплате личне зараде или као друштво са 
ограниченом одговорношћу, а у оба случаја 
имају обавезу вођења пословних књига.

ПОМОЋ ЗА ПОЧЕТНИКЕ 
У БИЗНИСУ

Пореске олакшице искористило хиљаду почетника у пословању

Извор: Танјуг
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Ј ована Баровић (34) из Шапца, дипло-
мирала је економију и десет година 
радила у осигуравајућој кући по-
сао који је одговарао њеној струци. 

Међутим, како је време пролазило није 
била задовољна, плата је била недовољ-
на за све потребе, па је почела да ради 
додатни посао. Кренула је да израђује 
накит и то нимало случајно, јер је накит 
одувек волела, а онај који је добијала или 
куповала често је знала да преправља по 
свом укусу. „Готовим комадима накита, 
пре свега огрлицама и минђушама, да-
вала сам нови изглед и смисао, а онда 
увидела да се то свиђа не само мени него 
и другима, највише мојим пријатељица-
ма. Оне су желеле да имају исте или сли-
чне комаде накита, па сам почела да их 
правим и за њих и поклањам им“, каже 

Јована, која је с временом закључила да 
би то могао да буде и њен нови посао. 

Било је много храбрости у томе да 
хоби претвори у бизнис, а пре свега да 
напусти радно место на коме је до тада 
радила. Уз подршку супруга ипак се од-
лучила на тај корак. „Vault jewelry је зва-
нично почео са радом 22. августа 2016. 
године, путем друштвених мрежа. Прво 
улагање у материјале је било скромно, 
па се може рећи да сам посао почела 
са 100 евра. Десило се да сам после два 
дана продала мушку огрлицу и заради-
ла две стотине евра. Практично, надо-
кнадила сам уложено и још зарадила. 
Једноставно, тада сам схватила да је по-
требно само одважити се и кренути. Мо-
рам, међутим, да додам да су улагања 
у ову врсту посла готово свакодневна, 
почев од материјала, преко амбалаже, 

пратеће опреме и наравно маркетинга“, 
прича млада предузетница.

Материјали које користи за изра-
ду накита су хируршки челик, родијум, 
бижутерија, акрил, полудраго и дра-
го камење. „Материјале набављам из 
иностранства, као и од домаћих добавља-
ча, али и од пријатеља који путују по све-
ту, па умеју да ми донесу неке занимљи-
ве комаде. Користим разне алате, више 
врста клешта, игала и маказа. Добро се 
сећам да сам још као мала када сам кроз 
игру правила накит, кришом узимала та-

ОД НАКИТА МОЖЕ ДА СЕ ЖИВИ 
Предузетничка прича

Уз мало улагања и пуно храбрости, Јована Баровић напустила је посао у 
осигуравајућој кући и свој дотадашњи хоби - израду накита, претворила 

у бизнис. За сада јој, како каже, добро иде...

     
ИНТЕРЕСОВАЊЕ 
И ИЗ ХОНГКОНГА

     Дела својих руку Јована Баровић ре-
довно шаље и ван Србије, пре свега у 
земље бивше Југославије, а интересо-
вање за њен накит било је и из земаља 
као што су Шпанија, Египат, Италија, 
Хонгконга.
   „Мислим да на овим просторима не 
можемо гледати превише далеко, тако 
да идем дан по дан и трудим се да учи-
ним све да мој бренд расте, без обзира 
на профит који је некада већи, а нека-
да мањи“, каже Јована Баровић. 

Било је много храбрости у томе да хоби претвори 
у бизнис, а пре свега да напусти радно место на 

коме је до тада радила
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тина обична клешта. Тада нисам ни слу-
тила да ћу се управо тиме бавити у жи-
воту“, присећа се власница бренда Vault. 
Наглашава да је, што се тиче израде на-
кита, потпуно самоука. С друге стране, 
скоро годину дана је члан атељеа Милене 
Чворовић, који се бави обуком младих 
модних дизајнера. Планира да се у будућ-
ности посвети и овој сфери дизајна.

Јована истиче и да је члан Креативне 
индустрије Шабац, скраћено КИШ. Реч је 
о удружењу слободних уметника које јој 
је помогло у правном регулисању делат-
ности за коју се определила. 

„Сваки приватни посао изискује број-
на и непрекидна улагања, па тако и овај. 
Пословни простор планирам да коначно 
средим ове године, што ће бити велики 
корак за мој бренд, али и много већа фи-
нансијска обавеза и изазов“, наглашава 
Јована, додајући да од државе или др-
жавних институција до сада није тражи-
ла подршку у вези посла, јер како каже 
искрено, она и не зна начин и путеве како 
се то остварује, па самим тим није никога 
ни контактирала.

„Од бренда Vault тренутно живи моја 
породица, а надам се да ћемо у будућ-

ности успети да запослимо, али и инспи-
ришемо неке нове младе дизајнере, који 
ће за разлику од моје генерације имати 
где да виде, истраже, науче ствари које 
сам ја, нажалост, морала сама да савла-
давам и да често идем дужим путем до 
циља“, каже Јована.

Када је решила да напусти посао у 
струци, Јованин циљ је био да заради јед-

ну просечну месечну плату, што јој, како 
каже, данас и успева. „Понекад је тај износ 
нешто мањи некада нешто већи, зависи од 
периода, празника, али и новчане моћи 
грађана. Задовољна сам како све иде, али 
пре свега моје задовољство је у томе што 
радим посао који волим“, закључује влас-
ница бренда Vault. Славица Даниловић

Јована је члан 
Креативне индустрије 
Шабац, скраћено КИШ. 

Реч је о удружењу 
слободних уметника 
које јој је помогло у 

правном регулисању 
делатности за коју 

се определила

„Vault jewelry“ је званично почео са радом 
22. августа 2016. године, путем друштвених 

мрежа. Прво улагање у материјале је било скромно, 
па се може рећи да сам посао почела са 

100 евра - каже Јована
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Завршено Регионално такмичење ученичких компанија у Београду

Пилот пројекат „РАСТИ“

ЂАЦИ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ИЗАБРАНЕ НАЈБОЉЕ ПОСЛОВНЕ ИДЕЈЕ

Ученичка компанија ПИПО, из Техничке шко-
ле „Колубара” у Лазаревцу, освојила је прво 
место на Регионалном такмичењу ученич-
ких компанија из београдских општина. Ови 

средњошколци се у оквиру своје компаније баве 
производњом уређаја за аутоматизовано зали-
вање цвећа, као и сигурносног система који услед 
пада нивоа воде спречава оштећење уређаја.

Друго место припало је компанији „Sense“, 
коју чине ученици Фармацеутско-физиотерапе-
утске школе, који производе ароматерапеутске 
сапуне и парфеме у чврстом стању. Ученичка 
компанија „Sixth Sense“, из Техничке школе у Мла-
деновцу, освојила је треће место са специфичним 
помагалима за особе са инвалидитетом, док су 
средњошколци Медицинске школе на Звездари 
заузели четврто место захваљујући иновативним 
предметима израђеним од дрвета.

Заједно са победницима осталих регионалних 
такмичења (Војводина, југозападна, југоисточна и 
централна Србија), ови ученици ће се у мају борити за титулу националног победника и представника Србије на Европском так-
мичењу најбољих ученичких компанија, које ће бити одржано у јулу ове године у Француској.

Ученичка компанија је најпознатији програм „Достигнућа младих“, који обезбеђује основно економско образовање за учени-
ке средњих школа и спроводи се широм света. Програм траје преко целе школске године, а Европска комисија га је означила као 
најбољи пример предузетничког образовања. Ученици који су запослени у овим компанијама током школске године стичу знања 
о тржишној економији и предузетништву кроз програме „Достигнућа младих“ и своју компанију воде од оснивања до израде 
компанијског извештаја и затварања компаније. Програм „Ученичка компанија“ део је пројекта „Деценија предузетништва“, који 
спроводи Влада Републике Србије.

На такмичењу у Београду своје производе и услуге понудили су ученици 10 београдских средњих школа, а њихове компанијске 
извештаје, продајне вештине и јединственост понуде оцењивали су чланови жирија из компанија ManpowerGroup, МОЛ Србија, Кид-
Хаб, Привредне коморе Србије и Београдске отворене школе.

Такмичење је реализовала организација „Достигнућа младих у Србији“, уз сарадњу и финансијску подршку Министарства 
привреде, Америчке агенције за међународни развој, компанија TeleGroup и ManpowerGroup, као и ТЦ „Делта сити“.

У оквиру пилот пројекта акцелерације „РАСТИ“, одржан је 
стартап викенд у Новом Саду. Учесници су били груписани у 11 
тимова, којима је на располагању било 12 ментора. Уз помоћ 
ментора ови тимови су развијали своје идеје, усавршавали их и 
припремали за представљање. Као резултат тродневног рада 
презентовано је 27 пословних идеја, које су се такмичиле за 
прва три места по оцени жирија.

Током стартап викенда, након изузетно квалитетних презен-
тација пословних идеја, трочлани жири имао је задатак да ода-
бере три најбоље пословне идеје.

Према оцени жирија, победник такмичења је идеја KNЈIGAPRICA.
COM, односно платформа за продају аудио-књига. Треће место заузео 
је тим IMOGEN, са платформом чија је идеја да помаже предузећима 
да своје процедуре држе на једном месту, а друго место поделила су 
два тима, Комуна - платформа за продају коришћене одеће и SafeOn 
- са решењем које се тиче безбедности и заснива се на производњи и 
дистрибуцији наруквица са GPS-ом. 

Пилот пројекат акцелерације „РАСТИ“ реализује Развојна 
агенција Србије у сарадњи са Пословним инкубатором Нови Сад. 
Општи циљ пројекта је побољшање приступа финансијским 
средствима за иновације кроз унапређење услова институцио-
налног оквира и одговарајућих инструмената јавних политика 
кроз развој практичних решења за услуге акцелерације.

Извор: ras.gov.rs

Извор: Танјуг
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Савремени ЦНЦ тренинг центар, чији је циљ да младе од 18 до 
35 година додатно обучи за занимање оператер машинске обраде 
на ЦНЦ машинама, отворен је у Крагујевцу.

Како је истакао Александар Пајић, саветник министра просвете 
надлежан за послове средњег образовања и образовања одраслих, 
тренинг центар ће убрзати развој образовања, али и технолошку 
трансформацију и економски развој у областима машинства, при-
мењене електротехнике и информационих технологија Крагујевца 
и читаве Шумадије. Он је додао да је ЦНЦ тренинг центар одличан 
пример реформе стручног образовања који спаја образовне устано-
ве и привреду, а с циљем развоја економије Србије.

Центар је успостављен у оквиру јавно-приватног партнерства 
између Града Крагујевца, неколико најуспешнији приватних компа-
нија и Средње стручне школе у Крагујевцу, која ове године обележа-
ва 165 година постојања.

Пајић је рекао да је у текућој школској години Министарство про-
свете у стручним школама започело реализацију 18 нових образов-
них профила. За све ове профиле израђени су стандарди квалифика-
ција, планови и програми наставе и учења засновани на исходима, 
као и модерни нормативи простора, опреме и наставних средстава и 
врсте стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника. 

„Већина нових образовних профила реализује се кроз неки од 
видова сарадње школа са послодавцима, што је основна одредница 
свих реформи стручног образовања у целини“, истакао је Пајић.

ИЗАЗОВИ ЧЕТВРТЕ 
ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

ПОДРШКА ИНОВАТИВНИМ ИДЕЈАМА

Стручно образовање

Регионални стартап центри

Влада Републике Србије усвојила је 
Уредбу о утврђивању Програма подрш-
ке отварању регионалних иновационих 
стартап центара за 2019. годину. Њеном 
применом системски ће бити унапређен 
иновациони екосистем на целој тери-
торији Србије, кроз подршку отварању 
регионалних иновационих стартап цен-
тара, са крајњим циљем да се обезбеде 
потребни услови и једнаке шансе за реа-

лизацију и развој иновативних предузет-
ничких идеја.

Корисници средстава су организације 
и јединице локалне самоуправе, које тре-
ба да омогуће да се, по реализацији одо-
бреног пројекта, постигне самоодрживост 
регионалног иновационог стартап центра. 
У тим центрима би млади предузетници 
имали стручну, менторску, правну, савето-
давну и логистичку подршку да покрену 

и воде бизнис, што ће бити значајан ге-
нератор отварања нових радних места у 
локалном окружењу. За ове намене Влада 
Србије је у буџету обезбедила 220 мили-
она динара.

На седници је усвојена и Уредба о ут-
врђивању Програма за промоцију и по-
пуларизацију иновација и иновационог 
предузетништва за ову годину, којом ће 
се остварити континуирани допринос у 
развоју одрживе предузетничке културе, 
раст конкурентности Србије и изградња 
економије засноване на иновацијама и 
знању. Намера је да се подстакне раз-
мишљање на предузетнички начин.

Чланови Владе усвојили су Уредбу 
о утврђивању Програма подршке раз-
воју и промоцији женског иновационог 
предузетништва за 2019. годину, како 
би се повећала свест о важности овог 
вида предузетништва, обезбедила боља 
информисаност о мерама које извршна 
власт спроводи на том пољу и оствари-
ла значајнија улога жена предузетница 
на тржишту рада. Влада Србије је за ове 
намене из државне касе издвојила 100 
милиона динара.



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


