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ТЕМА БРОЈА - Оживљавању текстилне индустрије доприносе 
како домаћи предузетници, тако и страни инвеститори који су 
отворили своје погоне и фабрике у Србији. Шивачи и кројачи 

недостају на тржишту рада, па су преквалификације и дуално 
образовање најбоље решење за послодавце да дођу до радника
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УВОДНИК

БОЉИ ДАНИ ЗА ТЕКСТИЛЦЕ

Тренутна стопа незапослености у Србији износи 10,3 одсто. Овај 
податак изнео је директор Националне службе за запошљавање Зоран 
Мартиновић на првој, консултативној седници Републичког савета за 
запошљавање. Он је истакао да смо се приближили жељеном циљу 
– најнижој стопи незапослености која је забележена до сада. На еви-
денцији Националне службе за запошљавање, како је нагласио Марти-
новић, имамо континуирано смањење броја незапослених, које је, на-
равно, испраћено повећаним запошљавањем. „Међутим, имамо и друге 
факторе који утичу на смањење незапослености, а које не можемо за-
немарити, као што су миграције и неформално запошљавање“, додао је 
директор Националне службе за запошљавање на поменутој седници, 
на којој је речено да је Републички савет за запошљавање саветодавно 
дело које ће давати мишљења и препоруке у вези са питањима од инте-
реса за унапређење политике запошљавања. 

У „Теми броја“ пишемо о опоравку текстилне индустрије у Србији, 
која је, као што је познато, након ратова, санкција и лоше приватизације, 
била готово девастирана. Оживљавању ове привредне гране доприносе 
како домаћи предузетници, тако и страни инвеститори који су отвори-
ли своје погоне и фабрике у Србији. Но, проблем може да представља 
недостатак радне снаге, па су преквалификације и дуално образовање 
препознати као начин да добијемо више шивача и кројача неопход-
них за функционисање и рад текстилних фабрика. Као повод за тему о 
текстилцима послужио нам је успешан наступ шест српских предузећа 
на Сајму текстила у Лондону, где су, између осталог, имали више од 
80 билатералних разговора и састанака са потенцијалним пословним 
партнерима, остваривши значајне контакте за пословну сарадњу у овој 
области. 

Обуке и преквалификације организују се широм Србије не само за 
потребе текстилне индустрије, већ и многих других привредних гра-
на. Тако је Филијала Прокупље НСЗ презентовала јавни позив намењен 
послодавцима, који се односи на учешће НСЗ у финансирању програма 
обуке већ запослених радника. Том приликом послодавци су показали 
прилично интересовање за учешће у програму и спремност да размо-
тре могућност коришћења понуђене помоћи у својим фирмама. С дру-
ге стране, у Филијали Краљево је додељено 88 уговора за кориснике 
субвенције за самозапошљавање. Ради се о лицима која су у току ове 
године покренула сопствени бизнис уз финансијску и стручну подршку 
Националне службе и Града Краљева. Приликом доделе уговора речено 
је да на територији Краљева и даље влада веома велико интересовање 
за покретање самосталног посла, па директорка краљевачке филијале 
Националне службе за запошљавање Снежана Прелић очекује да ће и 
Град и све заинтересоване институције, уз стручну подршку, помоћи 
нове предузетнике и тако подстаћи даљи развој предузетништва.
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Драган Котрља је отворио фризерски 
салон давне 1995. године. Посао је запо-
чео самостално и након пар година труда 
и рада успео да запосли и прве раднике. 
Како се посао развијао, уз помоћ Нацио-
налне службе за запошљавање и субвен-
ција за отварање нових радних места 
2009. године запослио је још радника, 
тако да салон данас има 6 запослених. 

Модни фризерски салон „Драган“ 
је по квалитету и обиму посла препо-
знатљив у Вршцу. Задовољство корисни-
ка услуга је сигнал и показатељ Драгану 
да запослени у његовом салону раде свој 
посао добро. Битно му је да сваки радник 
оправда поверење које му је пружено и 
стекне занат злата вредан. Тиме се и не-
престано труди да утиче на квалитет, као 
и на број корисника услуга.

Драган истиче да има добру сарадњу 
са Националном службом за запошља-
вање - Филијалом Вршац, чији је плод 
Модно фризерски салон „Драган“. Кад 
год се указала потреба за кадром обра-
тио се НСЗ, јер сматра да је то најбољи 
начин долажења до квалитетних рад-
ника. Задовољан је радницима који су 
му упућени са евиденције НСЗ и који 
су углавном остајали у радном односу 
и након истицања уговорне обавезе са 
Националном службом за запошљавање. 
Драган наводи и лепе примере оних који 

су стекли знање и искуство радећи у ње-
говом салону, а касније отварали своје 
салоне.

Током година користио је програме 
као што су: стручна пракса, приправни-
ци, стицање практичних знања, као и 
субвенцију послодавцима за запошља-
вање незапослених лица из категорије 
теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима.

Преко програма стручне праксе и 
запошљавања приправника, које истиче 
као веома квалитетне, успео је да запос-
ли, обучи и задржи раднике који данас 
заједно са њим граде имиџ салона. Тре-
нутно има две раднице за које користи 
неке од мера, а то су стручна пракса и 
стицање практичних знања.

Драган је такође учествовао и у обу-
ци за фризере коју је организовала На-
ционална служба за запошљавање, јер је 
практични део обуке одржан у његовом 
салону.

Средства која су му додељена за за-
пошљавање незапослених лица из ка-
тегорије теже запошљивих на новоотво-
реним радним местима искористио је 
за проширење асортимана услуга, тако 
да сада осим фризерских услуга у свом 
салону у понуди има и професионално 
шминкање и маникир. Задовољан је са-
радњом и истиче да га ових дана очекује 
потписивање још једног уговора са НСЗ.

Током обиласка Модног салона „Дра-
ган“ попричали смо са запосленима, које 
су истакле да су задовољне условима у 
којима раде, као и односом послодав-
ца према њима. С обзиром на овако до-
бро искуство, потврђују да би се поново 
укључиле у неку од мера НСЗ. Једна од 
њих, Илијана Микша, на евиденцији не-
запослених Националне службе за запо-
шљавање је од 2013. године. Као неква-
лификован радник добила је прилику за 
запослење преко мере стицање практич-
них знања. „За ових месец дана колико 
сам у радном односу, увидела сам да се 
ради о веома успешном салону са доста 
задовољних корисника услуга. Захвална 
сам Националној служби за запошља-
вање на указаној шанси за запослење, 
много ми значи што сам почела да ра-
дим после толико времена и надам се да 
ће се стећи услови да и останем на овом 
радном месту, јер ме посао чини веома 
задовољном“, искрена је Илијана.

За сада Драган планира да запосли 
још једну радницу за коју је одобрена 
субвенција за запошљавање лица из ка-
тегорије теже запошљивих на новоотво-
реним радним местима, а у наредном 
периоду, ако се укаже потреба за проши-
рењем обима посла, запослиће још рад-
ника средствима Националне службе за 
запошљавање.

Сања Рабијац

СУБВЕНЦИЈАМА ДО ПРОШИРЕЊА 
ПОСЛОВАЊА

Сарадња НСЗ са послодавцима

Преко програма стручне праксе и запошљавања приправника, које истиче као 
веома квалитетне, Драган Котрља је запослио и обучио раднике који данас 

заједно са њим граде имиџ салона. Тренутно има две раднице за које користи 
програме стручне праксе и стицања практичних знања
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Текстилна индустрија у Србији је 
од својих почетака прошла разне 
фазе успона и падова. Да не бис-
мо баш далеко ишли у прошлост, 

рецимо само да је овај привредни сек-
тор док је још постојала СФР Југославија 
крајем 1980-их запошљавао више од 
250.000 радника, а вредност годишњег 
извоза премашивала је пет милијарди 
долара. Дешавања деведесетих година 
прошлог века - санкције, бомбардовање, 
текстилну индустрију су довела на ско-
ро најниже гране, а докрајчила ју је лоша 
приватизација, па смо почетком две-
хиљадитих имали свега 25.000 запосле-
них.

Уништена је или заустављена про-
изводња у низу великих текстилних ги-
ганата, којима смо се некад поносили. 
Текстилну индустрију на овим просто-
рима одржавале су нове модне куће, које 
су још пре распада Југославије почели да 
оснивају предузетни људи који су у томе 
видели своју будућност. „Да  је мода била 

добар избор, говоре пословни резултати 
и наше трајање дуго три деценије“, каже 
Нада Момировић, власница „Моне“, једне 
од највећих српских модних кућа. „Али 
то што сам са мужем кренула у модну 

производњу, не значи да и многе друге 
ствари не бих могла подједнако добро 
радити, или чак и боље. Рецимо, узгајање 
цвећа или производњу и извоз брескви. 
Научила бих како се то ради, јер нема ту 

ТЕКСТИЛЦИ СВЕ ВИШЕ РАДЕ, 
ИЗВОЗЕ И - ЗАПОШЉАВАЈУ

ТЕМА БРОЈА    Опоравак текстилне индустрије

     

НОВИ ПОГОНИ СТРАНИХ ИНВЕСТИТОРА
  Представници Привредне коморе Србије су у сталном контакту са представницима 
страних инвеститора у Србији, те истичу да су они задовољни условима пословања у 
Србији. Имају сазнања да поједине стране компаније планирају да се шире и отварају 
нове погоне у Србији. Најбољи пример је „Калцедонија“, која је отворила укупно четири 
фабрике у Србији, а кренули су са једном. „И остали инвеститори намеравају да отворе 
још фабрика у Србији. Проблем је што је у Србији све мање радне снаге“, кажу у ПКС. 
   Поред „Калцедоније“, у ствари фирме „Фиорано“, најзначајнији инвеститори у српску 
текстилну индустрију су: Бенетон, Вали-Голден Лејди, Помпеа, Мирољи, Италтекс инти-
мо, Астер, Фишек интернационал, Тај група, Jeanci и други. Највећи број инвеститора је 
из Турске. Треба истаћи да инвеститори из иностранства углавном немају велики утицај 
на српске произвођаче, јер већина њих производи у Србији, а затим робу извози. Међу 
највећим извозницима већ неколико година уназад су Вали (Valy), произвођач чарапа 
из Ваљева, Фиорано из Сомбора - произвођач доњег рубља, и др. Страни инвеститори 
ангажовали су велики бој радника, чиме су једним делом домаће произвођаче оставили 
без потенцијалне радне снаге.

Недавно учешће шест српских текстилних фирми на сајму у Лондону један 
је од показатеља опоравка текстилне индустрије у Србији, која би у овој 
години требало да оствари извоз у вредности између 1,6 и 1,7 милијарди 

долара. О напретку у овој привредној грани на својеврстан начин сведочи и 
недостатак шивача и кројача на тржишту рада, па су преквалификације и 
дуално образовање постали начин да се обезбеди довољан број радника за 

заинтересоване послодавце
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неке посебне мудрости. За сваки посао 
принципи су исти. Добри и стручни људи 
и права организација“, објашњава она.

Поред београдске Моне, српску мод-
ну сцену одржавали су низ година и 
Тодор, Елегант Драшковић из Врњачке 
Бање, Уно Мартин из Шапца, Николас, 
Сент Џорџ, Трикотажа Ивковић, АМЦ и 
Зекстра из Београда, Луна из Пожарев-
ца, ПС фешн из Чачка, Елипса из Краљева, 
низ произвођача из Новог Пазара (Стиг, 
Касаба, Брос џинс,...), Ариља (Јасмил, на 
пример), Ивањице, Аде, Панчева, Ниша 
и других градова. С протоком време-
на десило се да су неке од ових модних 
кућа престале са радом, како због кон-
куренције иностраних брендова, тако и 
због одлуке њихових власника да пређу 
у неке друге привредне секторе, док се 
истовремено дешава опоравак појединих 
великих гиганата, или још прецизније, 
у њихове хале улазе иностране фирме 

и запошљавају бивше раднике за које 
су добро знали да су искусни, вредни и 
стручни. 

Да је приметан опоравак домаће 
текстилне индустрије потврђује и ста-
тистика. Извоз ове гране привреде у 
2018. години био је близу милијарду до-
лара и у односу на пет-шест година ра-
није је удвостручен. Само у прошлој го-
дини извоз чарапа достигао је вредност 
од 300 милиона долара, а у Привредној 
комори Србије (ПКС) наводе да су чарапе 
практично други или трећи производ у 
Србији, појединачно гледано, који оства-
рује толики извоз. 

Процењује се да ће извоз текстила, 
коже и обуће у 2019. години порасти за 
12 или 13 одсто, те се очекује да буде 
између 1,6 и 1,7 милијарди долара. „Еви-
дентно је да сваке године извоз практич-
но бележи раст, у просеку је између 10 
и 15 одсто већи у односу на претходну 

годину“, кажу у Удружењу за индустрију 
текстила, одеће, коже и обуће ПКС. 

По статистичким подацима, у Србији 
је данас 60.000 запослених у око 1.600 
фирми у области текстилне индустрије, 
од предузетника до малих, средњих и 
великих предузећа. Великих компанија, 
страних инвеститора, има око 30 и они 
генеришу знатан део извоза. Фирме из 
Италије и Немачке у Србији највише про-
изводе чарапе, а фирме из Турске углав-
ном раде конфекцију и модне одевне 
предмете. Некад су и највећи текстилни 
гиганти Србије (и Југославије) радили 
тзв. услужно шивење за познате светске 
брендове, а тај облик ангажовања тексти-
лаца обновљен је и присутан код једног 
дела ове индустрије и данас. У Привред-
ној комори Србије такође истичу да има-
мо велики број домаћих фирми које по-
следњих година добро послују, а о којим 
модним кућама (и брендовима) се ради 
кажу да је најбоље погледати централне 
београдске улице и највеће шопинг цен-
тре и јасно ће бити да су у питању Мона, 
ПС фешн, АМЦ, Луна, Икстрим интимо 
(Јасмил), Ивко, Елипса, Балашевић, Мар-
тини Весто и други. 

Као својеврсна потврда опоравка 
домаће текстилне индустрије може се 
сматрати недавно учешће шест домаћих 
компанија из ове бранше на сајму „Pure 
London – Pure Origin“ у Лондону. У оквиру 

сарадње Развојне агенције Србије и Швај-
царског програма за промоцију извоза 
(СИППО), уз подршку Привредне коморе 
Србије, подржан је одлазак и наступ на 
сајму српских компанија Амибо плус и 
Боа из Ариља, Кроко, Love manufacture 
и S&SAX из Београда и Textil из Ужица. 
Сајам у Лондону је један од најважнијих 
у свету у области женске, мушке и дечје 
одеће и репроматеријала и на њему је 
овог лета учествовало више од 1.300 
излагача из 14 земаља, укључујући и 
водеће земље у текстилној индустрији 
- Велику Британију, Италију и Турску. 
Овај сајам нуди брендовима и модним 
дизајнерима прилику да их запазе неки 
од најзначајнијих трговинских ланаца у 
модној индустрији.

Из Привредне коморе Србије је са-
општено да су представници шест срп-

     УЧЕСНИЦЕ САЈМА У ЛОНДОНУ
Боа Богутово из Ариља постоји 23 године и производи доњи веш и спаваћи програм. 
Запошљавају више од 150 радника у сопственим погонима и кроз сарадњу са кооперан-
тима још 100 квалификованих кадрова који производе по стандардима ове компаније. 
Производни погон у Ариљу простире се на више од 4.000 квадратних метара. Циљеви у 
наредном периоду су постизање још веће препознатљивости бренда БОА (скраћеница од 
Богутово Ариље) и одржање нивоа квалитета.

Амибо Плус из Ариља производи програм за спавање (пиџаме, спаваћице) и доњи веш. 
Њихов производни концепт чине четири колекције подељене у линије за жене, мушкар-
це, девојчице и дечаке. Сви производи су од природних материјала, модерног дизајна и 
колорита. Још 2014. године заузели су треће место на листи најуспешнијих предузетника.

Кроко из Београда је 2008. године покренуо производњу ексклузивне дечје гардеробе 
малих серија, узраста од једне до 14 година. Сви производи су направљени искључиво 
од природних материјала, а издвајају се и јединственим дизајном, дезеном и квалитетом. 
Модели се израђују у малим серијама.

Love Manufacture из Београда бави се услужним шивењем и на међународном тржишту 
послују дуги низ година. Специјализовани су за брзо и квалитетно креирање модела 
према захтевима наручиоца, као и шивење мањих и већих серија свих врста одевних 
предмета. 

S&SAX из Београда већ дуги низ година увози текстилне материјале и пратећу опрему. 
Баве се искључиво продајом на велико и снабдевањем материјалима и позамантеријом 
великих, средњих и малих произвођача гардеробе. Имају више од 2.000 клијената у ре-
гиону.

Textil из Ужица се од 1991. године бави увозом и велепродајом модних тканина, на-
мењених за мушку, женску и дечју лаку и тешку конфекцију. Имају свој дизајн центар за 
тканине. Снабдевају већину домаћих модних кућа, бројне у региону, као и неке светске.  
Познати су и по томе што помажу младе дизајнере. Имају представништво у Београду.
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ских компанија током сајма имали више 
од 80 билатералних разговора и састана-
ка са потенцијалним пословним партне-
рима, остваривши значајне контакте за 
пословну сарадњу у овој области. Како 
сазнајемо, посебно су купци из Енглеске 
показали изузетно интересовање за про-
изводе српских текстилаца.

„Сајмови су добар начин да се мала и 
средња предузећа интернационализују, 
као и да породичне компаније у процесу 
транзиције ојачају своју позицију на из-
узетно захтевним тржиштима у текстил-
ној делатности“, каже Немања Пећинар, 
власник фирме БОА Богутово д.о.о. из 
Ариља. Ова, као и већина фирми које су 
учествовале на сајму у Лондону, готово 
да су непознате широј јавности у Србији, 
јер немају своје продавнице на ударним 
локацијама, нити су се представљале на 
модним ревијама на неком од „фешн ви-
кова“. То је, у ствари, најбоља потврда да 
негде иза главне сцене увек има јаких 
фирми и успешних привредника за које 
се слабо зна, али који заслужују сваку 
похвалу и поштовање. Они су добрим 
делом и ослонац тог новог развојног ци-
клуса у српској текстилној индустрији 
последњих година када се, како смо већ 
навели, извоз на годишњем нивоу по-
већава за 10 до 15 процената.

У Привредној комори Србије наво-
де да ће се група српских текстилних 
фирми током јесени представити у Не-
мачкој. „То нам је углавном оријента-
ција да текстилне производе извозимо 
на тржиште Немачке и Енглеске. У по-
следње време појављују се купци и из 
Француске, тако да се доста извози на та 
тржишта“, изјавио је Милорад Васиље-

вић, секретар Удружења за индустрију 
текстила, одеће, коже и обуће Привредне 
коморе Србије. Иначе, још прошле године, 
када је шест српских фирми учествовало 
на сајму „Панорама“ у Берлину, немачко 
тржиште са око 80 милиона становника 
идентификовано је као тржиште са ве-
ликим потенцијалом. Излагачи (Мона, 
АМЦ, Амибо, КонтоБене, Бруг џинс и Брос 
џинс) су своје учешће оценили позитив-
но и сматрали су да ће континуирано 
учешће на овом сајму омогућити српс-
ким компанијама пробој на немачко тр-
жиште, а одатле и излазак на многа дру-
га тржишта, пре свега европска.

„Текстилна индустрија се поново 
враћа на мапу Србије, запошљава женску 
радну снагу, то је радно интензивна гра-
на и углавном извози. То је и спас за мање 
развијена подручја Србије, где углавном 
и долазе инвеститори, мада их има и у 
развијеним деловима земље“, рекао је 
Васиљевић у разговору за „Спутњик“. Он 
је том приликом истакао пример Сомбо-
ра, који је после Лесковца и Новог Пазара 
израстао у центар текстилне индустрије. 
„У Сомбор и околину су углавном дошли 
страни инвеститори и фирме које запо-
шљавају 12.000-13.000 људи“, указао је 
он.

Према оцени представника ПКС, 
садашњи раст текстилне индустрије 
је само почетак, јер се очекује да ће се 
интензивирати наредних година како 
доласком нових страних инвеститора, 
тако и даљим развојем домаћих фирми. 
Оно што може бити проблем јесте да у 
текстилној индустрији врло брзо нећемо 
имати довољан број радника, што је већ 
сада изражено у централној Србији и у 

Војводини. Због тога је у последњих пар 
година и покренута прича око дуалног 
образовања и преквалификација како би 
се обезбедио довољан број радника. Та-
кође, филијале Националне службе за за-
пошљавање у оквиру обука за тржиште 
рада врло често широм Србије организују 
обуке за кројење и шивење и на тај начин 
излазе у сусрет послодавцима који имају 
потребе за овим занимањима. Истовре-
мено, сви шивачи и кројачи који заврша-
вају школовање одмах могу да добију по-
сао, тако да њих и нема на евиденцијама 
незапослених. А да се млади одлучују да 
раде у текстилној индустрији вероватно 
доприноси и постепени раст зарада у 
овој грани. У последње две-три године 
просечна плата запослених у текстилној 
индустрији је порасла тако да има фир-
ми, и домаћих и страних, које месечно 
исплаћују близу 500 евра. Просек плата 
за прошлу годину износио је нешто ис-

под 400 евра, што и даље није велика за-
рада, али за оног ко се школовао за то и 
ко нема другог избора је нешто што може 
да се прихвати.

Напретку текстилне индустрије 
у нашој земљи знатно би допринело 
умањење пореза и доприноса. Суштина 
захтева који иду од стране текстилаца и 
Привредне коморе Србије према Влади и 
надлежним министарствима су да се по-
реска захватања у том сектору доведу на 
ниво који је у региону (испод 50 одсто). 
Такође, малим и средњим тесктилним 
предузећима неопходно је омогућити 
улагања како би ишли у корак са техно-
лошким развојем, а то значи да би тре-
бало и упростити садашње сувише ком-
пликоване поступке конкурисања, како 
би убудуће што више текстилаца могло 
доћи до новца којим би обновили машин-
ски парк и повећали продуктивност.                                         

     
НЕДОСТАЈЕ ПРОИЗВОДЊА ТКАНИНА

   У Привредној комори Србије са жаљењем констатују да су иностране фирме које су до-
шле у Србију углавном отвориле погоне конфекције. „Ми смо у Србији изгубили примарну 
производњу, значи производњу тканина, предива. Данас углавном турске фирме које овде 
долазе отварају погоне конфекције. То јесте запошљавање више радне снаге, али ми без 
примарне производње имамо проблем, зато што домаће фирме увозе материјале и помоћ-
не материјале. Рачунамо да би то могло да се промени у наредном периоду са отварањем 
бар једне или две фабрике у примарној производњи. Јесте то скупља инвестиција, али на 
дуже стазе доноси и више профита“, кажу у ПКС.

Славица Даниловић
Извори: ekapija.com,

rs.sputniknews.com
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У Пaлати „Србија“ одржана је прва 
консултативна седница Републич-
ког савета за запошљавање, који чине 
представници Владе Републике Србије, 
Националне службе за запошљавање, ре-
презентативних синдиката и удружења, 
као и стручњаци из области рада и запо-
шљавања.

Седницу на којој је усвојен Послов-
ник о раду, отворио је министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања Зоран Ђорђевић. 

„Републички савет за запошљавање 
је, пре свега, саветодавно тело које даје 
мишљења и препоруке у вези са питањи-
ма од интереса за унапређење политике 
запошљавања“, рекао је министар Ђорђе-
вић и додао да је договорено да се у циљу 
бољег рада Савет састаје најмање три 
пута годишње, а по потреби и чешће.

Том приликом директор Националне 
службе за запошљавање Зоран Мартино-
вић истакао је да је тренутна стопа неза-
послености у Србији 10,3%. 

„Имамо информацију која нас ох-
рабрује и радује, а то је најновији податак 

из Анкете о радној снази, који показује 
да смо се приближили жељеном циљу - 
најнижој стопи незапослености која је за-
бележена до сада. На евиденцији Нацио-
налне службе за запошљавање имамо 
континуирано смањење броја незапосле-
них, које је, наравно, испраћено повећа-
ним запошљавањем. Међутим, имамо и 
друге факторе који утичу на смањење 
незапослености, а које не можемо зане-
марити, као што су миграције и нефор-
мално запошљавање. Стопа неформално 
запослених је порасла у односу на први 
квартал и износи 19,3%“, рекао је Марти-
новић и додао да је доминантна нефор-
мална запосленост у домену пољоприв-
реде.

У овом тренутку на евиденцији не-
запослених НСЗ се налази 509.246 особа, 
што је у односу на исти месец претходне 
године мање за 9,7% и говори у прилог 
чињеници да још увек највећи утицај на 
смањење незапослености има повећана 
привредна активност. „С тим у вези све-
доци смо повећане тражње од стране 

послодаваца за радном снагом“, додао је 
Мартиновић. 

Политика запошљавања је од општег 
интереса за цело друштво, а смањење не-
запослености један од основних циљева 
Владе Републике Србије. 

Циљ оснивања Републичког савета 
за запошљавање је доношење Стратегије 
о запошљавању. Савет, у складу са зако-
ном, даје мишљења и препоруке Влади 
у вези са: садржином програма активне 
политике запошљавања за Републику 
Србију; организовањем јавних радова; 
економском, социјалном и демографс-
ком политиком и политиком Владе у об-
ласти запошљавања; нацртима закона и 
других прописа који се односе на запо-
шљавање, рад и социјално осигурање; 
додатним образовањем и обуком.

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛИТИКЕ 
ЗАПОШЉАВАЊА

Одржана седница Савета за запошљавање

Катарина Јовичин

Политика запошљавања је од општег интереса за цело друштво, а смањење 
незапослености један од основних циљева Владе Републике Србије

     
ВИШЕ ОД ПЛАНИРАНОГ

   У  току 2018. године у мере активне 
политике запошљавања укључено је 
близу 155.000 незапослених, што је више 
од планираног броја за 21.000 лица, са 
ефектом на запошљавање од 34,57 од-
сто. Више од 96 одсто укључених су не-
запослена лица из категорије теже за-
пошљивих.

     
ТИМ СТРУЧЊАКА

   Савет за запошљавање формиран је 
2008. године, када су и именовани ње-
гови чланови. Међутим, како се Савет 
није састајао, у јулу ове године Влада 
Републике Србије донела је решење о 
разрешењу чланова и именовању но-
вих.  
„Верујем да ће тим стручњака из ове 
области допринети смањењу незапос-
лености и креирању што бољих усло-
ва за рад у нашој земљи“, закључио је 
председавајући Савета, министар Зо-
ран Ђорђевић.



Национална служба за запошљавање 
- Филијала Крушевац и Град Крушевац 
су додели 75 уговора за самозапошља-
вање, који су финансирани заједничким 
средствима.

Град и НСЗ су крајем априла закљу-
чили Споразум о реализацији активних 
мера запошљавања, на основу кога је 
Град издвојио 17 милиона динара, а На-
ционална служба 13,9 милиона за реа-
лизацију програма самозапошљавања, 
нових радних места, стручне праксе и 
стицања практичних знања. Поред ових 
програма, Град је издвојио и додатних 
4 милиона динара за јавне радове које 
спроводи уз техничку подршку Нацио-
налне службе. На јавним радовима је 
ангажовано 25 лица, закључено је 75 

уговора за самозапошљавање, у току је 
закључивање уговора за стицање прак-
тичних знања за 19 лица и стручно ос-
пособљавање за 17 лица, а одобрено је и 
запошљавање 28 лица на новим радним 
местима.

На свечаној додели уговора у Град-
ској управи, у име Града присутне је 
поздравила градоначелница Јасмина 
Палуровић, која је подсетила да се број 
незапослених видно смањио од 2012. до 
данас, са 16.000 на око 11.000.

„Трудимо се да Крушевац буде до-
бро пословно окружење и заједно са На-
ционалном службом помажемо нашим 
суграђанима да започну мали бизнис и 
стекну нова знања и искуства“, истакла 
је градоначелница и навела да је ове го-
дине међу корисницима субвенције 48 
жена или 64%, што је највећи проценат 
од 2016. године, када је било 30% жена, 
док је 2017. било 35%, а 2018. године 40% 
жена.

Директор филијале НСЗ у Крушевцу 
Предраг Марковић истакао је да сарадња 
са Градом успешно траје већ 10 година 
и да су Град и Национална служба на 
располагању свима, за било коју врсту 
помоћи.

„Програм самозапошљавања је по-
себно интересантан, јер корисници већ 
након три месеца или почетком идуће 
године, могу да се јаве за нове раднике 

и добију нову субвенцију, преко Нацио-
налне службе или преко Града“, навео је 
Марковић. 

Ових дана завршени су и радови на 
регионалном старт ап центру у оквиру 
Бизнис инкубатор центра, који ће по-
моћи почетницима у пословању у смис-
лу издавања пословног простора и мони-
торинга.

На подручју Расинског округа, преко 
активних мера запошљавања укупно су 
отворена 202 нова привредна субјекта, 
запослено је преко 300 лица код посло-
даваца, 133 лица је на стручној пракси, а 
246 лица је ангажовано на јавним радо-
вима.

ДОДЕЛА УГОВОРА ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ
Филијала Крушевац НСЗ и Град Крушевац

Ана Бацић
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У просторијама Филијале Прокупље Националне службе 
за запошљавање представљен је јавни позив намењен посло-
давцима, који се односи на учешће НСЗ у финансирању про-
грама обуке већ запослених радника.

Прокупачким послодавацима представљен је програм 
који је релативно нов на овом простору, с обзиром да је тек 
друга година како се расписује јавни позив. Презентацији 
услова за конкурисање по овом програму присуствовали су 
представници фирми: ЧИП, Gama Consulting, Топлицаградња, 
АБМ Електро, Euro-Сommerce, Агенција „АМП плус“, Агенција 
„Раденковић“, Металург, Аутобалкан и Мареко.

Послодавци су показали велико интересовање за учешће 
у програму и спремност да размотре могућност коришћења 
понуђене помоћи у својим фирмама.

Александар Милановић, менаџер за људске ресурсе у 
компанији „Gama Consulting“ д.о.о., каже да се ради о изузет-
но добром програму, директно усмереном ка повећању ком-
петенција запослених, што би послодавцима омогућило да 
буду конкурентни на тржишту. 

„Пошто већ организујемо разне врсте обука за наше за-
послене, посебно за браваре, вариоце и машинске инжењере, 
према потребама ћемо свакако искористити и могућности које 
пружа овакав један програм“, рекао је Милановић.

Ружица Каличанин, из фирме „АБМ Електро“, каже да у 
оквиру њеног предузећа постоји могућност коришћења ових 
средстава и да су већ заинтересовани да их користе за обуча-
вање два или три запослена. 

„Ово нам може бити од велике користи, јер повремено има-
мо проблема са проналажењем радника одређених струка, 

па сада неке од запослених можемо да обучимо за обављање 
послова који су нам потребни“, каже Каличанин.

Овај програм је намењен послодавцима у приватном сек-
тору, спроводи се с циљем одржања запосленог код послода-
вца, а организује се ради општег или посебног усавршавања 
запосленог, тј. унапређења његових компетенција. Национал-
на служба за запошљавање сноси до 80% трошкова извођења 
обуке, а највише до 100.000 динара. Јавни позив је објављен 17. 
јула и трајаће до 29. новембра 2019. године.

ПОВЕЋАЊЕ КОМПЕТЕНЦИЈА ЗАПОСЛЕНИХ
Прокупачки послодавци заинтересовани за програм обучавања радника

Бранислав Страхинић



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТА

840
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              14 
Медицина                                         16
Индустрија и грађевинарство                 22
Култура и информисање                 23
Наука и образовање                          23

Бесплатна публикација о запошљавању 911.09.2019. |  Број 846 |   
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Администрација и управа

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И 
ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним органи-
ма (,,Службени гласник РС”, број 2/19) и Закључака Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 
број: 112-12563/2018 од 25. децембра 2018. године, 51 
број: 112-6433/2019 од 26. јуна 2019. године, 51 број: 112-
6434/2019 од 26. јуна 2019. године и 51 број: 112-7566/2019 
од 26. јула 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна места: Минис-
тарство привреде - Дирекција за мере и драгоцене метале, 
Београд, Мике Аласа 14

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место руководиоца Групе 
за контролу и надзор Ужице, звање 

самостални саветник
у Групи за контролу и надзор Ужице, Сектор 

за контролу и надзор
1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Групе, пружа стручна 
упутства и надзире рад државних службеника; учествује у 
припреми прописа и процедура из области вршења надзо-
ра над тржиштем мерила и метролошког надзора; обавља 
послове руководиоца инспекцијског надзора; организује и 
координира успостављање и спровођење метода и посту-
пака за вршење надзора над тржиштем мерила и метро-
лошког надзора; координира и врши надзор над применом 
и спровођењем Закона о метрологији и других прописа у 
области метрологије, надзор над употребом законских мер-
них јединица, надзор над производњом, прометом, уво-
зом, уградњом и употребом мерила, надзор над претходно 
упакованим производима и надзор над радом овлашћених 
тела за оверавање мерила; сарађује са надлежним инспек-
цијским органима; припрема информације из делокруга 
рада Групе; обавља и друге послове по налогу помоћника 
директора.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету; нај-
мање пет година радног искуства у струци; положен испит 
за инспектора; положен државни стручни испит; као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место инспектора за 
метролошки надзор, звање саветник

у Групи за контролу и надзор Ужице, Сектор 
за контролу и надзор

1 извршилац 

Опис послова: Обавља надзор над тржиштем и метро-
лошки надзор над употребом законских мерних јединица 
и над производњом, прометом, увозом, уградњом и упо-
требом мерила и спроводи методе и поступке за вршење 
надзора над тржиштем мерила и метролошког надзора; 
обавља надзор над радом овлашћених тела за овера-
вање мерила; припрема планове метролошког надзора; 
сарађује са инспекцијским органима и другим лицима 
ради пружања помоћи у обављању послова надзора над 
тржиштем и метролошког надзора; прати правилност и 
ажурност рада у примени прописа и поступака приликом 
вршења надзора над тржиштем и метролошког надзора; 
обавља испитивања и контролисања у вези са вршењем 
метролошког надзора; покреће измене и доношење про-
писа из области вршења метролошког надзора и учествује 
у њиховој припреми; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне, односно 
стручне области индустријског инжењерства и инжењер-
ског менаџмента, машинског инжењерства, електротех-
ничког и рачунарског инжењерства, математичке науке 
или физичке науке или научне области економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалис-
тичким академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким студијама 
на факултету; најмање три године радног искуства у стру-
ци; положен испит за инспектора; положен државни струч-
ни испит; као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

3. Радно место за послове јавних 
набавки, звање саветник

у Групи за стручно-оперативне послове, 
Одељење за правне, послове људских 

ресурса, стручно-оперативне и информатичке 
послове

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове који се односе на спро-
вођење поступака јавних набавки добара, услуга и радо-
ва за потребе Дирекције; сарађује са Управом за јавне 
набавке нарочито у погледу припреме конкурсне докумен-
тације; прати реализацију плана јавних набавки, припрема 
периодичне извештаје о закљученим уговорима о јавним 
набавкама; стара се о прибављању потребних дозвола и 
сагласности надлежних органа у поступцима јавних набав-
ки; обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено образовање из научне области машинског 
инжењерства, електротехничког и рачунарског инжењер-
ства и математичке, физичко-хемијске или физичке нау-
ке, правне или економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не или специјалистичким студијама на факултету; најмање 
три године радног искуства у струци; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на рад-
ном месту.

4. Радно место шефа Одсека за 
оверавање мерила, звање виши 

саветник
у Одсеку за оверавање мерила, Сектор за 

контролу и надзор
1 извршилац

Опис послова: Руководи радом Одсека, пружа стручна 
упутства и надзире рад државних службеника; прати и 
проучава области законске метрологије у свету ради њеног 
унапређења у Републици Србији и учествује у раду међуна-
родних и европских организација за законску метрологију; 
организује и обавља послове прве верификације у поступ-
ку оцењивања усаглашености за мерила из хармонизоване 
области; остварује сарадњу са руководиоцима унутрашњих 
јединица које обављају послове метролошког надзора 
у циљу повећања броја оверених мерила у Републици 
Србији; организује послове оверавања мерила, припрема 
планове оверавања мерила и ванредног прегледа мерила 
у употреби, координира и прати њихово спровођење, ста-
ра се о развијању, успостављању, примени и унапређењу 
метода оверавања мерила и стара се о вођењу евиден-
цију и регистар оверених мерила и припрема метролошке 
информације из делокруга рада Одсека које су од јавног 
интереса; анализира извештаје о спровођењу послова ове-
равања мерила и прве верификације и израђује предло-
ге за унапређење у области оверавања мерила и покреће 
измене и  учествује у припреми метролошких прописа и 
поступака за оверавање мерила; организује обављање 
послова метролошке експертизе и контролише извештаје 
о прегледу; обавља и друге послове по налогу помоћника 
директора.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области електротехничког и рачунарског 
инжењерства, машинског инжењерства, технолошког 
инжењерства, физичке науке, физикохемијске науке или 
математичке науке на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ESPB бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање седам година 
радног искуства у струци; положен државни стручни испит; 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.

III Врста радног односа: Радна места се попуњавају 
заснивањем радног односа на неодређено време.

IV Место рада: За радна места под редним бројем 1 и 
2 место рада је Ужице, Димитрија Туцовића 52. За радна 
места под редним бројем 3 и 4 место рада је Београд, Мике 
Аласа 14.

V Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Кандидатима су при запошљавању у државни орган, под 
једнаким условима, доступна сва радна места и избор кан-
дидата се врши на основу провере компетенција. Изборни 
поступак спроводи се из више обавезних фаза у којима се 
проверавају опште функционалне, посебне функционал-
не и понашајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом.

Кандидатима се у изборном поступку за сва изршилачка 
радна места прво проверавају опште функционалне ком-
петенције. 

У изборном поступку за сва извршилачка радна 
места проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако учесник конкурса 
поседује важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен тестирања 
компетенције - дигитална писменост, неопходно је да уз 
пријавни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ о познавању 
рада на рачунару, у оригиналу или овереној фотокопији. 
Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлуку 
да ли може или не може да прихвати доказ који је прило-
жен уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.
gov.rs.

2. Провера посебних функционалних компетенција: 
Након пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који су 
испунили мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функционалних ком-
петенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским ресур-
сима), провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора) - 
провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - 
професионално окружење, прописи и акти из надлежности 
органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симу-
лације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга рад-
ног места (Уредба о начину вршења метролошког надзора, 
Правилник о врстама мерила која подлежу законској кон-
троли) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада 
инспекцијских послова (поступак инспекцијског надзора) - 
провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - 
професионално окружење, прописи и акти из надлежности 
органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симу-
лације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга рад-
ног места (Уредба о начину вршења метролошког надзора, 
Правилник о врстама мерила која подлежу законској кон-
троли) провераваће се путем симулације (писмено).

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови јавних набавки (методологија за припрему кон-
курсне документације у поступку јавних набавки), провера-
ваће се путем есеја (писмено);
- посебна функционална компетенција за област рада сту-
дијско-аналитички послови (прикупљање и обрада подата-
ка из различитих извора, укључујући и способност критич-
ног вредновања и анализирања доступних информација) 
- проверавaће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - 
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релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга рад-
ног места (Правилник о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину дока-
зивања испуњености услова) провераваће се путем симу-
лације (писмено).

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (општи, стратегијски и финансијски 
менаџмент), провераваће се путем симулације (писмено);
- посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и споспобност 
критичког вредновања и анализирања доступних инфор-
мација) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - 
професионално окружење, прописи и акти из надлежности 
органа (Закон о метрологији) - провераваће се путем симу-
лације (усмено);
- посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи, акти и процедуре из делокруга рад-
ног места (Правилник о начину ванредног прегледа мери-
ла) провераваће се путем симулације (усмено).

3. Провера понашајних компетенција за сва извршилачка 
радна места:
- понашајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, оријента-
ција ка учењу и променама, изградња и одржавање про-
фесионалних односа, савесност, посвећеност и интегритет) 
- провераваће се путем психометријских тестова, узорка 
понашања и интервјуа базираном на компетенцијама;

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата за сва 
извршилачка радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту и прихватање вредности државних органа 
- провераваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања текста јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање - 
листу „Послови“. 

VII Пријава на јавни конкурс: Врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији Службе 
за управљање кадровима и Дирекције за мере и драгоце-
не метале или у штампаној верзији у писарници Дирекције 
за мере и драгоцене метале, Београд, Мике Аласа 14. При-
ликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак. Подносиоци пријаве 
се обавештавају о додељеној шифри у року од три дана од 
дана пријема пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу обавештења.

VIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Дирекција за мере и драгоцене 
метале, Београд, Мике Аласа 14, са назнаком „За јавни кон-
курс“.

IX Лица која су задужена за давање обавештења: 
Вања Радојевић Милошевић, тел. 011/202-4432 и Соња 
Милојковић, тел. 011/2024-442, Дирекција за мере и драго-
цене метале, од 10.00 до 13.00 часова.

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

XI Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија  дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном испиту за инспектора (за 
радна места под редним бројем 1 и 2). 

Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених подноси решење о распоређивању или пре-

мештају на радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележници, 
приложени докази могу бити оверени у основним судови-
ма, судским јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама као поверени 
посао). 

Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

XII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 
5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Дирекције за мере и драго-
цене метале, Мике Аласа 14, Београд.

XIII Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести 
почев од 23. септембра 2019. године, о чему ће учесници 
конкурса бити обавештени на контакте (бројеве телефона 
или адресе) које наведу у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашај-
них компетенција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михаила Пупина 2 (источно крило). 

Провера посебних функционалних компетенција и интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Дирекције за мере и драгоцене метале, Мике Аласа 14, 
Београд.

Кандидати који су успешно прошли једну фазу избор-
ног поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или адресе) које наведу у својим прија-
вама.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту може да се запосли и лице које нема положен 
државни стручни испит, али је дужно да га положи у про-
писаном року. Положен државни стручни испит није услов, 
нити предност за заснивање радног односа.

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци. Државни службеник 
на пробном раду који је засновао радни однос на неодређе-
но време и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема положен државни 
стручни испит, полаже државни стручни испит у року од 
шест месеци од дана заснивања радног односа.

Лице на пробном раду које је радни однос засновало на 
радном месту инспектора на неодређено време и лице које 
је засновало радни однос на радном месту инспектора на 
неодређено време, а нема положен испит за инспектора, 
полаже испит за инспектора у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа (ова напомена се односи само за 
раднa местa под редним бројем 1 и 2).
Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи 
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Документа о чињеницама о којима се води службена 
евиденција су: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење о положеном 
правосудном испиту. Потребно је да учесник конкурса у 
делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи на који начин 
жели да се прибаве његови подаци из службених евиден-
ција. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве, биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је име-
новао вршилац дужности директора Дирекције за мере и 
драгоцене метале. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Дирекције за мере и драгоцене метале, на 
интерент презентацији Службе за управљање кадровима, 
на порталу е-Управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 2/19) и Закључа-
ка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број: 112-719/2019 од 25. јануара 2019. године, 
51 број: 112-1934/2019 од 26. фебруара 2019. године и 51 
број: 112-2995/2019 од 26. марта 2019. године, Министар-
ство финансија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА
I Орган у коме се радна места попуњавају: Министар-
ство финансија, Београд, Кнеза Милоша 20 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за управне и студијско-
аналитичке послове из области 

имовинског права у звању самостални 
саветник

у Одељењу за управне послове, Сектор за 
имовинско-правне послове

1 извршилац

Опис послова: Решава предмете по жалбама на решења 
првостепених органа у складу са овлашћењима из посеб-
них закона; решава предмете у првом степену по ван-
редним правним средствима прописаним законом којим 
се регулише општи управни поступак; одлучује у поступ-
цима укидања решења по основу службеног надзора; 
врши послове на утврђивању ставова неопходних за при-
мену прописа који регулишу коришћење и уређивање 
земљишта, нарочито земљишта у државној својини; оства-
рује сарадњу са органима државне управе; прати утврђене 
ставове других органа, судова, из делокруга Сектора који 
се односи на област уређивања имовинско-правних посло-
ва ради постизања уједначености у раду на простору целе 
Републике Србије преко првостепених органа; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 5 година радног искуства у струци; 
као и потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

2. Радно место за управне послове у 
поступку реституције у звању саветник

у Одсеку за реституцију, Сектору за 
имовинско-правне послове

1 извршилац

Опис послова: Припрема и решава предмете по жалба-
ма на првостепена решења Агенције за реституцију која се 
односе на враћање имовине одузете после Другог светског 
рата по свим основама; учествује у припреми решења за 
поништавање и укидање решења по основу службеног 
надзора и одговоре по тужби у управном спору против 
решења Министарства; припрема одговоре по тужби у 
управном спору против решења Министарства; припрема 
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и учествује у изради извештаја, информација и анализа 
о решавања имовинско-правних односа у поступку рес-
титуције; сарађује са јединицама локалних самоуправа 
и општинским органима, другим органима и Управним 
судом Републике Србије, као судом посебне надлежности 
у циљу правилног решавања имовинско-правних односа 
на враћању одузете имовине; обавља и друге послове по 
налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне области 
правне науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским сту-
дијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или на спе-
цијалистичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; најмање 3 године радног искуства у струци; 
као и потребне компетенције за обављање послова радног 
места.

3. Радно место - виши буџетски 
инспектор у звању виши саветник

у Одељењу буџетске инспекције, Сектор за 
буџетску инспекцију

3 извршиоца

Опис послова: Самостално врши инспекцијску контролу 
материјално-финансијског пословања, наменског и зако-
нитог коришћења буџетских средстава код великих и спе-
цифичних директних и индиректних буџетских корисника, 
као и осталих корисника јавних средстава укључујући при-
премне радње за спровођење исте; предводи инспекцијс-
ку контролу када околности захтевају да више инспектора 
истовремено врше контролу код једног субјекта; израђује 
записнике о извршеној инспекцијској контроли, уручује 
записнике контролисаном субјекту и израђује извештаје о 
извршеној инспекцијској контроли, разматра примедбе на 
записник о извршеној инспекцијској контроли, сачињава 
и доставља одговор на записник контролисаном субјекту, 
израђује и подноси одговарајуће пријаве надлежним орга-
нима, израђује и доноси решења за отклањање утврђених 
незаконитости и неправилности и прати извршење мера 
предложених у записницима о извршеној инспекцијској 
контроли; сарађује са руководиоцима и државним служ-
беницима контролисаног субјекта и са другим органима 
по предмету непосредне инспекцијске контроле; иници-
ра поједине измене и допуне прописа којима је уређена 
област буџетске инспекцијске контроле на основу уочених 
проблема у њиховој примени, учествује у изради упутстава 
и других публикација у којима се обрађују питања метода 
рада буџетске инспекцијске контроле и у изради програ-
ма и инструкција у циљу реализације функције буџетске 
инспекцијске контроле; припрема и израђује анализе, 
извештаје и информације о резултатима инспекцијске кон-
троле са налазима и мерама и  предлаже начелнику 
Одељења и вишем инспектору-координатору промене у 
начину рада у циљу ефикаснијег обављања послова буџет-
ске инспекције; обавља и друге послове по налогу начел-
ника Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне облати 
економске и правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; положен испит за инспектора; нај-
мање седам година радног искуства у струци; као и потреб-
не компетенције за обављање послова радног места.

4. Радно место - самостални буџетски 
инспектор у звању самостални саветник
у Одељењу буџетске инспекције, Сектор за 

буџетску инспекцију
3 извршиоца

Опис послова: Врши инспекцијску контролу наменског 
и законитог коришћења јавних средстава код директних 
и индиректних буџетских корисника и осталих корисника 
јавних средстава укључујући припремне радње за спро-
вођење инспекцијске контроле; израђује записнике о 
извршеној инспекцијској контроли, доставља записник 
контролисаном субјекту и израђује извештај о извршеној 
инспекцијској контроли, разматра примедбе на записник о 
извршеној инспекцијској контроли, сачињава и доставља 
одговор на записник контролисаном субјекту, израђује 
и подноси одговарајуће пријаве надлежним органима, 
израђује и доноси решења за отклањање утврђених неза-
конитости и неправилности и прати извршење мера пред-
ложених у записницима о извршеној инспекцијској контро-
ли; сарађује са руководиоцима и државним службеницима 
контролисаног субјекта и са другим органима по предмету 
непосредне инспекцијске контроле; обавља и друге посло-
ве по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне облати 
економске и правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; положен испит за инспектора; нај-
мање пет година радног искуства у струци; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

5. Радно место - буџетски инспектор у 
звању саветник

у Одељењу буџетске инспекције, Сектор за 
буџетску инспекцију

2 извршиоца

Опис послова: Врши инспекцијску контролу наменског 
и законитог коришћења јавних средстава код директних и 
индиректних буџетских корисника и осталих корисника јав-
них средстава које су мање сложености и обима; припрема 
и учествује у изради записника о извршеној инспекцијској 
контроли; доставља записник контролисаном субјекту и 
израђује извештај о извршеној инспекцијској контроли, 
разматра примедбе на записник о извршеној инспекцијској 
контроли, учествује у сачињавању и достављању одгово-
ра на записник контролисаном субјекту, изради и подно-
шењу одговарајућих пријава надлежним органима, изради 
и доношењу решења за отклањање утврђених незакони-
тости и неправилности и прати извршење мера предложе-
них у записницима о извршеној инспекцијској контроли; 
сарађује са руководиоцима и државним службеницима 
контролисаног субјекта и са другим органима по предмету 
непосредне инспекцијске контроле; обавља и друге посло-
ве по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне облати 
економске и правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; положен испит за инспектора; нај-
мање три године радног искуства у струци; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

6. Радно место за нормативне и друге 
правне послове у звању самостални 

саветник
у Групи за нормативне и студијско-

аналитичке послове, Одељење за нормативне, 
студијско-аналитичке послове, процену и 
управљање ризицима, Сектор за буџетску 

инспекцију
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и изради предлога 
нацрта закона и подзаконских прописа из области инспек-
цијског надзора; врши надзор над применом закона и под-
законских аката у циљу њихове јединствене примене од 
стране инспектора у поступку вршења инспекцијске кон-
троле; даје упутства инспекторима у вези примене закона 
и подзаконских аката; прати и анализира стање у области 
инспекцијског надзора који се заснива на процени ризика; 
учествује у изради Годишњег извештаја о раду; припрема 
и израђује акта у циљу предлагања приоритета вршења 
инспекцијске контроле на основу процене ризика; стара се 
о законитости и правилности у поступку доношења управ-
них и других аката приликом поступања у управним ства-
рима; припрема и учествује у изради анализа, извештаја и 
информација из делокруга Групе; обавља и друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе, односно начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из области правне 
науке на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или на специјалистич-
ким студијама на факултету; положен државни стручни 
испит; најмање 5 година радног искуства у струци; као и 
потребне компетенције за обављање послова радног мес-
та.

III Место рада: Београд.

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у 
којима се проверавају опште функционалне, посебне функ-
ционалне и понашајне компетенције и фазе у којој се спро-
води интервју са комисијом. 

У изборном поступку проверавају се: 
1. Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - провераваће се 
путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се решавањем зада-
така (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне ком-
петенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
познавању рада на рачунару, на траженом нивоу и желите 
да на основу њега будете ослобођени тестирања компе-
тенције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), доставите и тражени доказ у оригиналу или 
овереној фотокопији. Комисија ће на основу приложеног 
доказа донети одлуку да ли може или не може да прихвати 
доказ који сте приложили уместо тестовне провере.

Информације o материјалимa за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција могу се 
наћи на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима, www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: Након пријема 
извештаја о резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - про-
вераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о експропријацији) - провераваће се путем симула-
ције (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о прет-
варању права коришћења у право својине на грађевинском 
земљишту уз накнаду) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 2:
- посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - про-
вераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о враћању одузете имовине и обештећењу) - прове-
раваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из делокруга радног места (Закон о 
општем управном поступку) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
- посебна функционална компетенција за област рада - 
инспекцијски послови (општи управни поступак и управни 
спорови) - провераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за област рада - 
инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора 
и основе методологије анализе ризика) - провераваће се 
путем симулације (усмено); 
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџету) - провераваће се путем симулације (усме-
но);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симу-
лације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о роко-
вима измирења новчаних обавеза у комерцијалним тран-
сакцијама) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
- посебна функционална компетенција за област рада - 
инспекцијски послови (поступак инспекцијског надзора 
и основе методологије анализе ризика) - провераваће се 
путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџету) - провераваће се путем симулације (усме-
но);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симу-
лације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о роко-
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вима измирења новчаних обавеза у комерцијалним тран-
сакцијама) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 5:
- посебна функционална компетенција за област рада - 
инспекцијски послови (основе прекршајног права и прекр-
шајни поступак) - провераваће се путем симулације (усме-
но);
- посебна функционална компетенција за област рада - 
управно-правни послови (општи управни поступак) - про-
вераваће се путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симу-
лације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације орга-
на (Уредба о раду, овлашћењима и обележјима буџетске 
инспекције) - провераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 6: 
- посебна функционална компетенција за област рада - 
нормативни послови (припрема и израда стручних миш-
љења и образложења различитих правних аката (нацрта 
прописа, међународних уговора итд)) - провераваће се 
путем симулације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено рад-
но место - прописи из надлежности и организације органа 
(Закон о буџетском систему) - провераваће се путем симу-
лације (усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о инспек-
цијском надзору) - провераваће се путем симулације (усме-
но);
- посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о општем 
управном поступку) - провераваће се путем симулације 
(усмено);
- посебна функционална компетенција за одређено радно 
место - прописи из делокруга радног места (Закон о прекр-
шајима) - провераваће се путем симулације (усмено).

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање задацима и ост-
варивање резултата, орјентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних односа и савес-
ност, посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова и интервјуа базираном на компе-
тенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање кандидата: Проце-
на мотивације за рад на радном месту и прихватање вред-
ности државних органа - провераваће се путем интервјуа 
са комисијом (усмено).

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима и Министарства финансија или у 
штампаној верзији у писарници Министарства финансија, 
Кнеза Милоша 20.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава добија 
шифру под којом подносилац пријаве учествује у даљем 
изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у образац 
пријаве након што комисија састави списак кандидата међу 
којима се спроводи изборни поступак.

Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној шифри у 
року од три дана од пријема пријаве, достављањем наведе-
ног податка на начин који је у пријави назначио за доставу 
обавештења.

VII Докази које прилажу кандидати који су успеш-
но прошли фазе изборног поступка пре интервјуа 
са Конкурсном комисијом: оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или оверена 
фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује струч-
на спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту за рад у државним 
органима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 
подносе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном спре-
мом је стечено радно искуство). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о држављан-
ству и извода из матичне књиге рођених подноси решење 
о распоређивању или премештају на радно место у органу 

у коме ради или решење да је нераспоређен.

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

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

Законом о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број: 18/16) је, између осталог, прописано да су органи 
у обавези да по службеној дужности, када је то неопходно 
за одлучивање, у складу са законским роковима, бесплатно 
размењују, врше увид, обрађују и прибављају личне подат-
ке о чињеницама садржаним у службеним евиденцијама, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити 
сама. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се приба-
ве његови подаци из службених евиденција.

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 
5 (пет) радних дана од дана пријема обавештења доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 

Кандидати који не доставе наведене доказе који се при-
лажу у конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писмено се обавештавају да су искључени из 
даљег изборног поступка. Докази се достављају на адресу 
Министарства финансија, Београд, Кнеза Милоша 20.

IX Датум и место провере компетенција учесника 
конкурса у изборном поступку: Са учесницима конкур-
са чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 2. октобра 2019. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени на бројеве телефона или електронске адресе 
које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и понашај-
них компетенција ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Министарства 
финансија, Кнеза Милоша 20, у Београду. Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве теле-
фона или електронске адресе), које наведу у својим прија-
вама.

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

XI Трајање радног односа: За сва радна места рад-
ни однос се заснива на неодређено време, осим за радно 
место под редним бројем 14, за које се радни однос заснива 
на одређено време и траје једну годину.

XII Лица која су задужена за давање обавештења: 
Зора Амановић и Деса Недовић, тел. 011/3642-665.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу се поштом 
или предају непосредно на писарници Министарства 
финансија, Кнеза Милоша 20, Београд, са назнаком „За јав-
ни конкурс за попуњавање извршилачких радних места”. 

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним службеници-
ма прописано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на основу прове-
ре компетенција. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном раду од 
6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног 
испита примају се на рад под условом да тај испит поло-
же до окончања пробног рада. Кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 

поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. 

Пробни рад је обавезан за све који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци.

Државни службеник на пробном раду који је засновао рад-
ни однос на неодређено време и државни службеник који 
је засновао радни однос на неодређено време, а који нема 
положен државни стручни испит, полаже државни струч-
ни испит у року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве, биће одбачене решењем конкурсне комисије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је имено-
вао министар финансија. 

Овај конкурс се објављује на интернет презентацији и 
огласној табли Министарства финансија, на интерент пре-
зентацији Службе за управљање кадровима, на порталу 
е-Управе, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање. 

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

ЈАГОДИНА

ЦЕНТАР ЗА БРИГУ О СТАРИМА,
ДЕЦИ И ОСОБАМА СА

ИНВАЛИДИТЕТОМ “СВИЛАЈНАЦ”
35210 Свилајнац
тел. 064/821-6505

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити именован кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. да је пунолетан и пословно 
способан; 2. да је држављанин Републике Србије; 3. да 
има стечено високо образовање на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, односно на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, мастер струковним 
студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области педа-
гошких, психолошких, правних или економских наука; 4. да 
има најмање три године радног искуства на пословима за 
које се захтева високо образовање из тачке 3 овог става; 
5. да није осуђиван и да против кандидата није покренут 
кривични поступак, као и да није покренута истрага за кри-
вична дела која га чине неподобним за обављање послова 
директора и 6. да поднесе Програм рада за мандатни пери-
од на који се врши избор. Мандат директора траје четири 
године и исто лице може бити поново именовано за дирек-
тора. Директора именује Скупштина општине Свилајнац, 
на основу Конкурса, по прибављеном мишљењу Управног 
одбора. Место рада: Свилајнац, Улица краља Петра Првог 
135. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији Националне службе за запо-
шљавање “Послови” и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања. Пријава на конкурс са краћом биогра-
фијом и доказима о испуњавању услова подноси се, у запе-
чаћеној коверти, са назнаком: „За конкурс за именовање 
директора Центра за бригу о старима, деци и особама са 
инвалидитетом - Свилајнац, у Свилајнцу - не отварати, 
на адресу: Центар за бригу о старима, деци и особама са 
инвалидитетом „Свилајнац“ у Свилајнцу, 35210 Свилајнац, 
Краља Петра Првог 135, лично или путем поште. Уз пријаву 
на конкурс подноси се биографија која садржи: име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, 
контакт телефон, имејл-адресу, податке о образовању, 
податке о врсти и дужини радног искуства са кратким опи-
сом послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс. Пријава мора бити својеручно потписа-
на. Докази који се прилажу уз пријаву: оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рођених; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверена фотокопија дипломе о одговарајућој 
стручној спреми и стеченом одговарајућем академском, 
односно стручном називу у области педагошких, психолош-
ких, правних или економских наука; оригинал или овере-
на фотокопија исправа којима се доказује радно искуство 
(потврде или други акти из којих се доказује најмање три 
године радног искуства у струци); уверење да кандидат 
није осуђиван; уверење да против кандидата није покренут 
кривични поступак, као и да није покренута истрага за кри-

Администрација и управа
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вична дела која га чине неподобним за обављање послова 
директора; фотокопија личне карте (очитана лична карта); 
Програм рада за мандатни период на који се врши избор. 
Одредбама члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку (“Службени гласник РС”, број 18/2016 и 95/2018 
- аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција, осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. Потребно је да учесник конкурса, уз напред 
наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за 
једну од могућности, да орган прибави податке о којима 
се води службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Пример изјаве се налази на сајту www.svilajnac.
rs. Стручна оспособљеност кандидата, знања и вештине 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе који су 
приложени уз пријаву кандидата и усменим разговором са 
кандидатима који испуњавају услове утврђене Конкурсом - 
који су доставили благовремене и потпуне пријаве на Кон-
курс, у складу са прописима који уређују област социјал-
не заштите. Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз 
које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор 
одбациће закључком против кога није допуштена посебна 
жалба. Кандидатима међу којима ће се спроводити избор-
ни поступак доставиће се писмено обавештење о томе кад 
отпочиње изборни поступак. Кандидати се обавештавају 
и путем интернет адресе, ако је дата, као и телефонским 
путем. Лице задужено за давање обавештења о Конкур-
су је Благица Тодоровић, тел. 064/8216-505, сваког радног 
дана од 8.00 до 16.00 часова.

НОВИ СА Д

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА 
СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ

21000 Нови Сад
Булевар Михајла Пупина 25
тел. 021/425-836, 425-854
e-mail: office@pzsz.gov.rs

Саветник за професионалну обуку
на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
утврђен у области: политичких наука - смер социјални рад 
и социјална политика, психолошких, педагошких и андра-
гошких наука, специјалне едукације и рехабилитације и 
правних наука. Радно искуство: најмање пет година радног 
искуства у креирању и држању обука, радионица, тренинга 
и фокус група. Додатна знања: знање рада на рачунару, 
знање страног језика, знање методологије реализације 
обука; вештине: организационе, комуникационе, вештине 
презентације и јавног наступа. Рок за достављање пријава 
и документације којом се доказује испуњеност услова је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на горенаведену адресу, са 
назнаком „За оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

                               Трговина и услуге

GRANDE ADRIATIC FOOD
11080 Земун, Угриновци, Партизанска 47

e-mail: vesna.bg@grande.rs
vladislav.randjelovic@grande.rs

тел. 064/8483-775, 060/6555-373

Комерцијалиста
продаја робе на терену, на одређено време од 

2 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен, није потребно радно искуство. Канди-
дати своје пријаве могу слати на e-mail адресу: vesna.bg@
grande.rs, vladislav.randjelovic@grande.rs или се могу прија-
вити на број телефона: 064/8483-775, 060/6555-373.

АНД ДОО
Београд, Милутина Миланковића 120д

тел. 063/266-397

Продавац у малопродаји
за рад у Новом Саду

3 извршиоца

УСЛОВИ: V степен стручне спреме; IV степен стручне спре-
ме, продавац текстилне робе, продавац; III степен стручне 
спреме, продавац, продавац у малопродаји текстила; без 
обзира на радно искуство; енглески језик почетни ниво. 
Рад у сменама. Рок за пријаву 30.09.2019. Јављање на горе-
наведени телефон.

INTER SAFE BUSINESS
ДОО БЕОГРАД

11000 Београд - Савски венац
Љутице Богдана 1а
тел. 011/630-9632

e-mail: lidija@intersib.rs

Службеник обезбеђења
на одређено време, место рада Панчево 

(службеник обезбеђења при НИС-у)
8 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; лиценца за 
вршење основних послова службеника обезбеђења без 
оружја; лиценца за вршење основних послова службени-
ка обезбеђења са оружјем. Рад у сменама. Трајање кон-
курса: 31.07.2019. године. Јављање кандидата на теле-
фон: 011/630-9632, 065/997-7041, лице за контакт: Лидија 
Павловић.

ДРУШТВО ЗА ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ
„NETBUILD“ DOO

ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Максима Горког 49

тел. 063/763-0207
e-mail: netbuildpa@gmail.com

Монтер, постављање оптичких и других 
каблова

пробни рад
3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; возачка дозвола Б 
категорије. Теренски рад, радно место са повећаним ризи-
ком, обезбеђен превоз. Лице за контакт: Љупче Михајлов-
ски.

ТП „КВИСКО“ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Љубе Стојановића 4

тел. 063/668-442
e-mail: kvisko031@gmail.com

Административни послови
2 извршиоца

УСЛОВИ: од IV до VII степена стручне спреме, економске 
струке, минимум 3 месеца радног искуства, познавање 
рада на рачунару - MS Office. Контакт са послодавцем: 
директно упућивање кандидата у просторије послодавца, 
Љубе Стојановића 4, Ужице, од 16 до 17 часова. Конкурс 
је отворен 30 дана.

TR DECORHOME
11000 Београд, Каленићева 1

e-mail: tr.decorhome@gmail.com

Продавац декоративних предмета за 
кућу

на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; потребно радно искуство у трговини. Кандидати 
треба да пошаљу свој CV на наведену имејл-адресу. Рок за 
пријављивање 30.09.2019. године.

УР „ДОМ РУКОМЕТА“
18000 Ниш, Зетска 6а

Кувар
2 извршиоца

Опис посла: рад у ресторану на припреми и сервирању 
јела.

Конкурисање путем  имејла: restorandomrukometa@gmail.
com или miskovsk.marko@gmail.com.  Додатне информације 
путем телефона: 018/350-1391.

ПП „ИНТЕР ИНЖЕЊЕРИНГ ГРУП“
11000 Београд, Комнен Барјактара 1-3

e-mail: zvezdan@interdram.com

Административно-књиговодствени 
радник

на одређено време

УСЛОВИ: VI или IV степен стручне спреме економске 
струке; пожељно радно искуство на наведеним пословима; 
основна информатичка обука. Заинтересовани кандида-
ти треба да пошаљу CV на наведену имејл-адресу. Рок за 
пријављивање 22.09.2019. године.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Монтер - техничар за телекомуникације
место рада: Београд, Нови Сад, Крагујевац, на 

одређено време, пробни рад 6 месеци
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (електротех-
ника, механика и слично), без обзира на радно искуство, 
основно познавање рада на рачунару. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу контактирати своје саветнике за 
запошљавање ради информисања о начину конкурисања.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

Агент теренске продаје
уговор о делу, место рада: Београд, Бор, 
Чачак, Јагодина, Крагујевац, Краљево, 

Крушевац, Лесковац, Ниш, Нови Пазар, Нови 
Сад, Панчево, Пирот, Пожаревац, Пријепоље, 

Прокупље, Шабац, Смедерево, Сомбор, 
Сремска Митровица, Суботица, Ужице, 

Ваљево, Врање, Зајечар, Зрењанин и Кикинда
200 извршилаца

УСЛОВИ: III - VII степен стручне спреме, основно позна-
вање рада на рачунару и енглески језик на почетном нивоу. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинтересова-
ни кандидати могу слати радне биографије на горенаведе-
ну мејл-адресу послодавца.

Трговина и услуге

Посао се не чека, посао се тражи

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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„OLYMPUS PLAZA
 FOOD PARKS YU” DOO

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

тел. 060/644-9883

Касир
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Конобар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

Кувар
за рад у Суботици

10 извршилаца

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

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

СЗТР ,,ГОРАН”
Београд, Алтина - Земун, Драгише Васића 18

тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису аутомобила 
(путнички програм FIAT I LANCIA)

2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство oд најмање 6 месеци; обезбеђена 
исхрана, обезбеђен смештај (за лица ван Београда), проб-
ни рад 3 месеца. Рок трајања конкурса: до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу да се јаве послода-
вцу на наведени број телефона.

„MONA HOTEL MANAGЕMENT” DOO 
BEOGRAD

Београд, Цара Уроша 62-64
тел. 031/841-021

e-mail: recepcija@monazlatibor.com

1) Кувар
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовни профил: кувар, III - IV степен стручне 
спреме; радно искуство минимум 12 месеци.

2) Помоћни кувар
2 извршиоца

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

3) Конобар
2 извршиоца

УСЛОВИ: образовни профил: конобар, III - IV степен струч-
не спреме; радно искуство минимум 6 месеци.

ОСТАЛО: Место рада: Хотел „Мона”, Златибор, Чајетина; 
рад у сменама, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана; 
пробни рад 1 месец. Рок трајања конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе назна-
чени телефон особи за контакт или путем мејла да доставе 
радну биографију.

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО

Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/3251-225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: V, VI степен стручне спреме, без обзира на обра-
зовни профил; радно искуство 12 месеци на пословима 
возача; возачка дозвола Б категорије; лиценца за инструк-
тора вожње. Рад у сменама, обезбеђен смештај и исхра-
на. Трајање конкурса: до попуне. Лице за контакт: Мили-
ца Цакић. Кандидати могу да се јаве на горенаведени број 
телефона, радним даном, од 08.00 до 22.00. На разговору 
приложити радну биографију на увид.

„SATELIT RESORT” DOO
Златибор, Бачијска 3

тел. 069/688-832
e-mail: snezana.tmusic@satelit.rs

1) Кувар
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: кувар, III - IV степен стручне спреме; радно иску-
ство минимум 6 месеци.

2) Конобар
на одређено време 6 месеци

2 извршиоца

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

ОСТАЛО: Место рада: Златибор. Рад у сменама, обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на горе-
наведени телефон особи за контакт (Снежана Тмушић) или 
путем мејла да доставе радну биографију.

ИКЕ-ЧЕЛИК
11351 Винча, Професора Васића 234

тел. 062/892-56-37

Помоћни бравар
УСЛОВИ: бравар, металостругар, металоглодач, помоћ-
ни бравар, помагање у изради, брушење, фарбање, рад 
у радионици, возачка дозвола. Пријаве слати на имејл: 
peca155@yahoo.com, особа за контакт: Петар Стојановић, 
062/892-5637.

АНД ДОО БЕОГРАД-НОВИ БЕОГРАД
Милутина Миланковића 120д

тел. 063/266-397
e-mail: and_novisad@stingurbanstore

Продавац у малопродаји
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у занимању 
продавац, енглески језик - почетни ниво. Слање пријаве 
за запослење мејлом. Јављање кандидата на горенаведе-
ни контакт телефон. Трајање конкурса је до 30.09.2019. 
године.

FENC COMPANY DOO
Петроварадин, Рачког 065

тел. 064/2470-787

Административни радник
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању админи-
стративни радник, правни техничар, трговац или слично, 
особа са инвалидитетом; пожељна је возачка дозвола Б 
категорије и радно искуство у књиговодству. Слање прија-
ве за запослење мејлом, јављање кандидата на горенаве-
дени контакт телефон. Рок за пријављивање: 30.09.2019. 
године.

DOO „EMERALDA HILL“ NOVI SAD
21000 Нови Сад

Булевар војводе Степе 52
тел. 021/382-9920

e-mail: office@emeraldahill.rs

Телефониста
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне спреме у било ком 
занимању. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање 
кандидата на горенаведени контакт телефон. Рок за 
пријаву на конкурс: 30.09.2019. године.

НЕГА И ОДРЖАВАЊЕ ТЕЛА И
СЕРВИС СОЛАРИЈУМА 

„BLUE LINE“ НОВИ САД
21000 Нови Сад, Павла Папа 41а

Рад са соларијумима, маникир, педикир, 
медицински козметичар

3 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен стручне спреме у занимању помоћ-
ник педикира, педикир, козметичар, предност имају кан-
дидати са козметичким знањима и вештинама, да је лице 
минимум 6 месеци на евиденцији НСЗ. Јављање кандидата 
на горенаведени контакт телефон. Рок за пријаву на кон-
курс: до 04.10.2019.

DOO „AUTODATA“
21000 Нови Сад

тел. 064/195-3953

Телефониста такси радио-центра
УСЛОВИ: I, II, III или IV степен стручне сапреме у зани-
мању телефониста или било ком другом. Јављање канди-
дата на горенаведени контакт телефон. Трајање конкурса 
је до попуне.

„ПАНСПОРТ“ ДОО
Београд - Савски венац

тел. 021/820-555
e-mail: prodaja@pansport.eu

Помоћни радник у магацину
за рад у Новом Саду, на одређено време 1 

месец

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме у било ком 
занимању, возачка дозвола Б категорије. Слање пријаве 
за запослење поштом или мејлом. Јављање кандидата на 
горенаведени контакт телефон. Достављање радних био-
графија на увид.

СРЂАН МИЛАДИНОВ
ПР ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ
24000 Суботица, Пушкинов трг 5

e-mail: izvrsitelj.miladinov@gmail.com

Административни радник
на одређено време 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, без обзира на врсту 
стручне спреме; основно знање рада на рачунару. Пробни 
рад 1 месец. Заинтересовани кандидати могу своје радне 
биографије слати на горе наведену имејл-адресу. Оглас 
важи до 01.10.2019. године.

„КАНАДА“ ДОО
19000 Зајечар, 9. српске ударне бригаде 25

тел. 019/424-943

Продавац у малопродаји
УСЛОВИ: радник или радница, без обзира на звање, из 
Зајечара или околине; радно искуство је пожељно али није 
неопходно. Доставити радну биографију на увид. Пријаве 
слати на имејл-адресу: 019kanada@mts.rs или директан 
контакт са послодавцем: 019/424-943, контакт особа: Зоран 
Поповић. Оглас важи до 19.09.2019. године.

Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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            Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА ЈАГОДИНА
35000 Јагодина, Карађорђева 4

Доктор медицине специјалиста у 
операционој сали

у Одељењу анестезије са реаниматологијом, 
са скраћеним радним временом

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. и завршена специјализација 
из анестезиологије са реаниматологијом, односно анестези-
ологије, реаниматологије и интензивне терапије, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
на основним студијама у трајању од најмање пет година, 
по пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године и завршена специјализација из 
анестезиологије са реаниматологијом, односно анестезио-
логије, реаниматологије и интензивне терапије, у складу 
са Правилником о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених сарадника; 
стручни испит; лиценца; специјалистички испит; најмање 
три године и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе или уверења о завршеном медицинском 
факултету; оверену фотокопију уверења или потврде о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију дипломе 
или уверења о завршеним специјалистичким студијама за 
специјалисту анестезиолога; оверену фотокопију лиценце 
или решења о упису у именик Лекарске коморе; потврду о 
радном искуству у звању доктора медицине (најмање три 
године и шест месеци); извод, односно уверење из Нацио-
налне службе запошљавања (за незапослено лице).

Доктор медицине
у Одељењу за пријем и збрињање ургентних 

стања, са скраћеним радним временом

УСЛОВИ: високо образовање, на интегрисаним академ-
ским студијама, по пропису који уређује високо образо-
вање 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; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци рад-
ног искуства у звању доктора медицине. Кандидати под-
носе: пријаву на оглас са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном; оверену фотокопију дипломе или 
уверења о завршеном медицинском факултету; оверену 
фотокопију уверења или потврде о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце или решења о упи-
су у именик Лекарске коморе; потврду о радном искуству 
у звању доктора медицине (најмање шест месеци); извод, 
односно уверење из Националне службе запошљавања (за 
незапослено лице).

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Пријаву са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Јагодина, Карађорђе-
ва 4, 35000 Јагодина, са назнаком „Пријава за заснивање 
радног односа за доктора медицине специјалисту / прија-
ва за заснивање радног односа за доктора медицине“, или 
лично у писарници ОБ Јагодина. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28
тел. 011/6660-466

Доктор медицине - специјалиста интерне 
медицине

Доктор медицине - специјалиста 
анестезије са реаниматологијом

УСЛОВИ: медицински факултет; положен стручни испит;  
положен одговарајући специјалистички испит; познавање 
најмање једног страног језика; пожељно је претходно рад-
но искуство у стационарним здравственим установама на 
истим или сличним пословима. Кандидати су обавезни да 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету - VII степен стручне спре-
ме (са просечном оценом студирања), оверен препис или 
фотокопију дипломе о положеном стручном испиту, ове-

рен препис или фотокопију о положеном одговарајућем 
специјалистичком испиту, оверен препис или фотокопију 
дипломе о положеном испиту за научно звање магистра и/
или доктора наука (ако га кандидат има), доказ о радном 
искуству у струци након положеног испита на пословима 
пружања здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда послодав-
ца), фотокопију личне карте или очитану личну карту, био-
графију са адресом и контакт телефоном. Пробни рад је 
шест месеци. Пријаве са непотпуном документацијом или 
које нису у складу са условима овог огласа, као и небла-
говремене пријаве, неће бити разматране. Кандидати који 
уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 

“ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра - техничар
виша стручна спрема, односно висока 

струковна школа здравствене струке, на 
одређено време од 6 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: VI, VI/1 степен стручне спреме медицинске струке 
одговарајућег смера и положен стручни испит. Предвиђен 
пробни рад од месец дана. Кандидати уз пријаву подносе 
следећа документа: кратку пословну биографију (са кон-
такт подацима); оверену фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или други доказ о радном 
стажу; уверење о држављанству. Описи послова за сва 
радна места су утврђени Правилником о унутрашњој орга-
низацији и систематизацији радних задатака и послова у 
организационим јединицама Института за кардиоваскулар-
не болести „Дедиње” и кандидатима су доступни на увид 
у просторијама Одељења за правне, кадровске и админи-
стративне послове Института, радним данима од 14 до 15 
часова. Предност ће имати кандидати који имају искуство 
у раду у установи терцијарног нивоа здравствене зашти-
те. Пријаве и доказе о испуњености услова кандидати могу 
предати лично на писарници или послати поштом на наве-
дену адресу Института, са назнаком „За конкурс за запо-
шљавање”. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Кандидати ће о одлуци о избору за пријем у 
радни однос бити обавештени достављањем поштом на 
адресу кандидата. Кандидати (здравствени радници) који 
буду изабрани по овом конкурсу дужни су да ради засни-
вања радног односа доставе оверену фотокопију лиценце 
или решења или оверену фотокопију решења о упису у 
одговарајућу комору здравствених радника или сарадни-
ка у складу са позитивним прописима. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве на конкурс неће бити узете у разма-
трање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„СВЕТИ ЂОРЂЕ”

34310 Топола, Булевар вожда Карађорђа 67
тел. 034/6811-880

Специјалиста дечје и превентивне 
стоматологије, изабрани лекар

на одређено време, за рад у Служби 
стоматолошке здравствене заштите

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом 
кандидати морају испуњавати и следеће посебне услове: 
високо образовање медицинске струке: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује високо 
образовање почев од септембра 2005. године; на основним 
студијама у трајању од најмање пет година, по пропису који 
је уређивао високо образовање до септембра 2005. године; 
завршена специјализација из дечје и превентивне стомато-
логије; стручни испит; лиценца; знање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотокопији 
следећа документа: диплома о завршеном медицинском 
факултету, уверење о положеном стручном испиту, дипло-
ма о завршеној специјализацији дечје и превентивне сто-
матологије; фотокопија извода из матичне књиге венчаних 
(ако је кандидат променио презиме); лиценца или решење 
о издавању лиценце и решење о упису у именик Стома-
толошке коморе Србије; кандидати који имају радно иску-
ство - фотокопију радне књижице или други одговарајући 
доказ о радном искуству; фотокопију важеће личне карте и 
личну и радну биографију са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом. Кандидат који буде изабран, пре закључи-
вања уговора о раду дужан је да достави: доказ о здрав-
ственој способности за рад на наведеним пословима, уве-
рење да се против кандидата не води кривични поступак 

(уверење суда, не старије од 6 месеци), уверење да канди-
дат није осуђиван за дела која га чине неподобним за рад 
у здравственој установи (уверење МУП-а, не старије од 6 
месеци). Оглас је објављен и на веб-страници Министар-
ства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на веб-стра-
ници ДЗ “Свети Ђорђе” Топола (www.dztopola.rs). Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Кандидати могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни за одлуку 
о пријему, о чему ће одлучити директор ДЗ. 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. Одлука о избору кан-
дидата ће бити донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за подношење пријава и иста ће бити објављена на 
веб-страници Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола. Кан-
дидати који не буду изабрани не могу захтевати повраћај 
достављених докумената. Контакт телефон: 034/6811-880. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на горенаведе-
ну адресу, са назнаком: „Пријава на оглас за радно место 
специјалиста дечје и превентивне стоматологије - изабрани 
лекар”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

1. Доктор медицине - изабрани лекар

2. Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време ради замене, до повратка 

доктора медицине са специјализације из 
педијатрије, а најкасније до 31.12.2023. 

године

УСЛОВИ: високо образовање на интегрисаним академ-
ским студијама по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до септембра 2005. године; 
стручни испит и лиценца. Кандидати уз пријаву на оглас 
подносе следећа документа: молбу за пријем са кратком 
биографијом, адресом и контакт телефоном, диплому о 
завршеној школи (оверена фотокопија), уверење о поло-
женом стручном испиту (оверена фотокопија), решење о 
упису у комори или лиценцу 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 кри-
вични поступак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци. У захтеву (молби) кандидат треба 
да наведе документацију 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 горенаведену 
адресу, са назнаком “За оглас __________ (и називом рад-
ног места)“. Оглас је објављен и на веб-сајту Министарства 
здравља Републике Србије. Оглас остаје отворен 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”, а након објаве 
треба слати документа у Дому здравља Бујановац. Изабра-
ни и неизабрани кандидати биће писмено обавештени.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР

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

Оглас објављен 04.09.2019. године у публикацији „Посло-
ви“ (страна 35) исправља се за радно место под редним 
бројем 2: доктор медицине - лекар специјалиста из орто-
педске хирургије и трауматологије, Клиника за хирургију, 
Клиничко-болничког центра „Звездара“ и исправно треба 
да гласи:

Доктор медицине - лекар на специјализацији из 
ортопедске хирургије и трауматологије

Клиника за хирургију, Клиничко-болничког центра 
„Звездара“.

Услови: високо образовање, на интегрисаним академским 
студијама, по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године, на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, стручни испит, лиценца, просечна оцена 8.

Медицина 

www.nsz.gov.rs
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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
3 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пријаве са кратком 
биографијом, адресом, контакт телефоном и неовереним 
фотокопијама докумената којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр. 3) на наведеној адреси, са наз-
наком за који конкурс се подноси пријава. Одлука о избору 
ће бити објављена на огласној табли Дома здравља поред 
писарнице, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

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

одраслих становника

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршен 
медицински факултет; положен стручни испит; да има 
лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе оверене копије 
следећих документа: диплома о завршеном медицинском 
факултету; уверење о положеном стручном испиту; доз-
вола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног 
имена; уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (надлежни суд), не старије од 6 месеци; кратка 
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт теле-
фоном и интернет адресом. 

Здравствени радник са вишом стручном 
спремом, виша медицинска сестра - 

техничар у амбуланти
за рад у Служби за здравствену заштиту 

жена, деце, школске деце и поливалентне 
патронаже

УСЛОВИ: здравствени радник са вишом стручном спремом. 
Поред општих услова одређених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава и посебне услове: завршена одгова-
рајућа медицинска школа; положен стручни испит; да има 
лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе оверене копије сле-
дећих документа: диплома о завршеној медицинској шко-
ли; уверење о положеном стручном испиту; дозвола за рад 
- лиценца издата од надлежне коморе или решење о упису 
у именик коморе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних 
уколико је дошло до промене личног имена; уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак (надлежни 
суд), не старије од 6 месеци; кратка биографија (Curriculum 
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет адре-
сом.

Медицинска сестра - техничар у 
амбуланти

педијатријска сестра, за рад у Служби за 
здравствену заштиту жена, деце, школске 

деце и поливалентне патронаже

УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и посебне услове: завршена 
одговарајућа медицинска школа; положен стручни испит; 
да има лиценцу за рад. Уз пријаву се подносе оверене 
копије следећих документа: диплома о завршеној меди-
цинској школи; уверење о положеном стручном испиту; 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе; уверење о држављан-
ству РС; извод из матичне књиге рођених; извод из мати-
чне књиге венчаних уколико је дошло до промене личног 
имена; уверење да се против кандидата не води кривични 
поступак (надлежни суд), не старије од 6 месеци; кратка 
биографија (Curriculum Vitae, CV), са адресом, контакт теле-
фоном и интернет адресом.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге свр-
хе. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања огласа у публикацији „Послови“ Националне службе 

за запошљавање. Оглас је објављен и на званичном сајту 
Министарства здравља Републике Србије као и на огласној 
табли Дома здравља Босилеград. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава и биће објављена на огласној табли 
ДЗ Босилеград. По завршеном огласу, предата документа 
могу бити враћена кандидатима на лични захтев. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидати дужни су 
да доставе лекарско уверење о здравственој способности 
за послове које ће обављати. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на горенаведену адресу, са назнаком: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређе-
но време за послове доктор медицине изабрани лекар” и 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос на неодређено 
време за послове здравствени радник са вишом стручном 
спремом (виша медицинска сестра / техничар у амбуланти) 
или медицинске сестре / техничара (педијатријска сестра) 
у амбуланти”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48
тел. 018/830-124

Доктор медицине специјалиста у 
микробиолошкој дијагностици

на одређено време од 6 месеци због 
повећаног обима посла

УСЛОВИ: специјализација из микробиологије са паразито-
логијом или из медицинске микробиологије, VII/2 степен 
стручне спреме; лиценца надлежне коморе; најмање две 
године радног искуства у звању доктора медицине специја-
листе. Кандидати уз пријаву подносе следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о завршеној специјали-
зацији; оверену фотокопију лиценце издате од надлежне 
коморе; оригинал потврде послодавца о радном искуству; 
кратку биографију. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу или непосредно у болници. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ЗАЈЕЧАР
19000 Зајечар, Расадничка бб

Доктор медицине
4 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: високо 
образовање - завршен медицински факултет и положен 
стручни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном факултету/школи; уверење о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге рођених-венчаних; био-
графију. Приликом заснивања радног односа кандидати су 
дужни да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни однос. 
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и 
на сајту Министарства здравља. Молбе се предају Служби 
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, 
Расадничка бб, у року од 8 дана од дана објављивања.

Медицинска сестра - техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: средње 
образовње - завршена медицинска школа и положен струч-
ни испит. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету/школи; уверење о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених-венчаних; биографију. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и 
на сајту Министарства здравља. Молбе се предају Служби 
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, 
Расадничка бб, у року од 8 дана од дана објављивања.

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове за рад

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду, 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: средње 
образовње - завршена средња школа економске струке. 
Уз молбу кандидат треба да приложи следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету/
школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених-венчаних; биографију. Приликом 

заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Оглас објавити код 
Националне службе за запошљавање и на сајту Министар-
ства здравља. Молбе се предају Служби за опште и правне 
послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка бб, у 
року од 8 дана од дана објављивања.

Домар / мајстор одржавања
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о раду 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: средње 
образовње - завршена средња школа електротехничке 
струке. Уз молбу кандидати треба да приложе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету/школи; уверење о положеном стручном испиту; 
извод из матичне књиге рођених-венчаних; биографију. 
Приликом заснивања радног односа кандидати су дужни 
да доставе лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос. 
Оглас објавити код Националне службе за запошљавање и 
на сајту Министарства здравља. Молбе се предају Служби 
за опште и правне послове Здравственог центра Зајечар, 
Расадничка бб, у року од 8 дана од дана објављивања.

Спремач / спремачица
просторија у којима се пружају здравствене 

услуге
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом 
о раду кандидат треба да испуњава и следеће услове: 
основно образовање - завршена основна школа. Уз мол-
бу кандидати треба да приложе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету/
школи; уверење о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених-венчаних; биографију. Приликом 
заснивања радног односа кандидати су дужни да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Оглас се објављује 
код Националне службе за запошљавање и на сајту Минис-
тарства здравља. Молбе се предају Служби за опште и 
правне послове Здравственог центра Зајечар, Расадничка 
бб, у року од 8 дана од дана објављивања.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
СОКОБАЊА

18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 
тел. 018/830-124

Физиотерапеутски техничар
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња стручна спрема (физиотерапеутски тех-
ничар), IV степен стручне спреме; положен стручни испит 
за своје звање. Кандидати уз пријаву подносе следећу 
документацију: оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи (оригинал или оверена фотокопија), овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испиту, ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или 
решења о упису у комору, фотокопију личне карте, крат-
ку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Специјална 
болница „Сокобања“, 18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 
или непосредно у болници. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

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

Доктор медицине - изабрани лекар
на одређено време до једне године, пробни 

рад до 3 месеца
Опис послова: превенира, дијагностикује и лечи боле-
сти, повреде и друге физичке и менталне поремећаје 
коришћењем специјализованих метода и техника, кроз 
примену принципа и процедура савремене медицине, о 
чему води прописану медицинску документацију; орга-
низује и спроводи мере на очувању и унапређењу здравља 
појединца и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризиказа настанак болести, прати здравствено 
стање становништва на свом подручју и осигурава подат-
ке за потребе здравствене статистике, утврђује ризи-
ке за здравље, предлаже и спороводи мере за њихово 
отклањање, спроводи здравствено-васпитне активности 
и остварује сарадњу са кључним појединцима и органи-
зацијама у заједници; 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 болести); 
обавља прегледе и упућује на даљу дијагностику и специја-
листичке прегледе, одређује начин и врсту лечења, прати 
ток лечења и усклађује мишљење и предлоге за наставак 
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лечења, одређује врсту и дужину кућног лечења и прати 
његово спровођење, одређује дужину привремене спрече-
ности за рад због болести или повреде; прописује лекове 
и медицинска средства, као и медицинско-техничка пома-
гала; даје оцену о здравственом стању и упућује на оцену 
радне способности, иде у кућне посете у оквиру теренског 
рада; збрињава пацијента на месту повређивања, односно 
нагло насталог обољења, којима је неопходно указивање 
хитне медицинске помоћи, по потреби прати пацијента у 
хитном санитетском транспорту до одговарајуће здравстве-
не установе; учествује у унапређењу квалитета здравстве-
не заштите; обавља консултације са другим здравственим 
радницима и здравственим сарадницима; прати, надзире и 
евалуира спровођење здравствене заштите; утврђује вре-
ме и узрок смрти; обавља и друге истородне послове по 
налогу директора.

УСЛОВИ: на интегрисаним академским студијама, по про-
пису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине. Уз захтев за заснивање радног односа 
приложити: CV (кратку биографију), оверену фотокопију 
дипломе о завршеној школи, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, дозволу за рад - лиценцу 
издату од надлежног органа или решење о упису у комо-
ру, доказ о радном стажу. Кандидати који се јаве на оглас 
могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података  који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно 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. Дом 
здравља изабраном кандидату даје стан на коришћење док 
је код истог запослен. Приликом заснивања радног одно-
са, кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Оглас је објављен и на сајту Минис-
тарства здравља. Рок за подношење пријава је до попуне 
радног места почев од дана објављивања огласа у публи-
кацији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Захтев за заснивање радног односа са назнаком „За радно 
место“, доставити поштом или личном доставом у писарни-
цу Дома здравља Српска Црња, П. А. Чарнојевића 15. 

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

тел. 011/2667-755

Виши физиотерапеут
на одређено време, замена привремено 
одсутног радника, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиотерапеута, 
положен стручни испит; лиценца за рад, радно искуство 6 
месеци.

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

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, на 

осталим болничким одељењима, Одељење 
гастроентерохепатологије

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска школа 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
лиценца; најмање 6 месеци радног искуства. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку 
биографију; фотокопију личне карте; фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице или дру-
гог доказа о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.). Кандида-
ти који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, 
додатно образовање или способљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове на које се примају. 
Пријаве слати у затвореној коверти, на наведену адресу 
Клинике, са назнаком радног места за које се конкурише. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ 
ЋУПРИЈА „ПОМОРАВЉЕ“
35230 Ћуприја, М. Новаковића 78

Лабораторијски - медицински техничар
у Центру за микробиологију

2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних законом, кан-
дидат мора да испуњава и следеће услове: средње образо-
вање; стручни испит; лиценца; најмање годину дана рад-
ног искуства у микробиолошкој лабораторији.

Опис послова: узима и прима материјал по важећим про-
цедурама - узорке од пацијената, дистрибуира их и издаје 
резултате извршених прегледа; преаналитичке фазе 
испитивања - узорковање и пријем клиничког материјала 
(крв, ликвор, ране, спутум фецес, брис и др.) по важећим 
стандардним процедурама, уводи материјале у електрон-
ски протокол, стара се о квалитету узорка и допрема га 
до лабораторије; учествује у непосредној обради (при-
марној и секундарној) примљеног материјала, за дијагно-
стику бактеријских, вирусних и паразитарних инфекција 
из примарно стерилних течности (крв, ликвор, пунктати, 
аспирати и др.), рана, урина, спутума, фецеса и других 
клиничких материјала, применом стандардних процеду-
ра; изводи преаналитичке и аналитичке фазе испитивања 
у санитарној микробиологији (воде, намирнице, предмети 
опште употребе, брисеви површина, ваздух, испитивање 
хирушког материјала и др. на стерилност, биолошка кон-
трола суве и влажне /притисак стерилизације); стара се 
о апаратима и потрошном материјалу; учествује у проце-
су контроле квалитета предвиђеним важећим стандарди-
ма у лабораторији из домена лабораторијског техничара 
по писаним процедурама; учествује у континуираној еду-
кацији здравствених радника и здравстених сарадника; 
у обављању својих послова придржава се Кућног реда и 
Пословног кодекса Завода; врши стерилизацију и аутокла-
вирање (рад са апаратима под притиском); припрема и 
разлива хранљиве подлоге, растворе, реагенсе за потребе 
Центра за микробиологију, по стандардим процедурама и 
сл. и врши њихову стерилизацију; рад на пројектима у који-
ма учествује Завод, из делокруга свога рада. 

Послови везани за акредитацију лабораторије Центра за 
микробиологију: учествује у имплементацији SRPS ISO 
стандарда, везаних за Центар за микробиологију, у скла-
ду са упутствима које добија од главног техничара Центра; 
спроводи интерну и екстерну контролу квалитета у пре-
аналитичком и аналитичком делу процеса (међулаборато-
ријско поређење), у складу са упутствима које добија од 
главног техничара Центра; учествује у одржавању обима 
акредитације лабораторије, у складу са упутствима које 
добија од главно техничара Центра (попуњавање докумен-
тације); одговоран је за примењивање процедура и упут-
става у складу са захтевима важећих SRPS ISO стандарда. 
Именовано особље (лабораторијски техничари), учествују 
у редовним и надзорним посетама (оцењивањима) АТС 
(Акредитационо тело Србије), у процесу осведочења ана-
литичке фазе процеса испитивања акредитоване методе.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова за пријем у рад-
ни однос, кандидати су дужни да доставе: пријаву на оглас, 
са кратком биографијом, контакт телефоном и адресом 
становања, потписану од стране кандидата; фотокопију 
личне карте; оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених; оверену фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена); оверену 
фотокопију уверења о држављанству РС (не старије од 6 
месеци); уверење надлежног суда да се против кандида-
та не води кривични поступак (не старије од 6 месеци); 
уверење Министарства унутрашњих послова да кандидат 

није осуђиван (не старије од 6 месеци); оверену фотоко-
пију дипломе о завршеној школи; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце; доказ о радном искуству. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење пријава 
на оглас је 8 дана од дана објављивања код Националне 
службе за запошљавање у публикацији „Послови“. Оглас је 
објављен и на интернет страници Министарства здравља. 
Пријаве на оглас доставити у затвореној коверти техничком 
секретару Завода за јавно здравље Ћуприја „Поморавље“ 
у Ћуприји или поштом на адресу: Завод за јавно здравље 
Ћуприја „Поморавље“ у Ћуприји, Миодрага Новаковића 78, 
са назнаком „Пријава на оглас“ и назнаком радног места за 
које се конкурише. Кандидати који не буду изабрани биће 
обавештени у складу са законом. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. Кандидат 
који буде изабран за пријем у радни однос на неодређено 
време пре закључења уговора о раду биће дужан да дос-
тави лекарско уверење о општој здравственој способности. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматра-
не.

ОПШТА БОЛНИЦА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 12

тел. 035/8155-101

1) Виши медицински техничар
у операционој сали, на одређено време, 

замена за време породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: виша медицинска школа (VI степен стручне спре-
ме), положен стручни испит.

2) Медицинска сестра - техничар
на одређено време до 6 месеци због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: средња медицинска школа (IV степен стручне 
спреме), положен стручни испит.

3) Спремачица
УСЛОВИ: основно образовање.

4) Спремачица
на одређено време до 6 месеци због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.
ОСТАЛО: Кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; извод из матичне књиге рођених и извод из 
матичне књиге венчаних (ако је извршена промена прези-
мена); диплому о завршеној школи наведеној у условима 
за заснивање радног односа и за радно место под редним 
бројем 1 и 2 сва четири сведочанства; потврду о положе-
ном стручном испиту за радно место под редним бројем 
1 и 2; решење или лиценца за радно место под редним 
бројем 1 и 2; фотокопију радне књижице; извод са еви-
денције Националне службе за запошљавање. Приложити 
фотокопије тражених докумената. Пријаве са кратком био-
графијом, адресом и контакт телефоном, као и документа 
којима се доказује испуњеност услова конкурса, донети 
лично у писарницу ОБ Параћин или послати на горенаве-
дену адресу, у затвореној коверти, са назнаком „Пријава 
на оглас”. Кандидат прилаже лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за рад приликом заснивања 
радног односа. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас је 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља. Неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са непотпуном или неод-
говарајућом документацијом, неће бити разматране. По 
завршеном конкурсу предата документа се неће враћати 
кандидатима. За све информације можете се обратити на 
телефон: 035/8155-101.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Доктор медицине
за потребе Клинике за гинекологију и 
акушерство, пробни рад од 3 месеца

Доктор медицине
за потребе Службе за радиолошку 

дијагностику, пробни рад од 3 месеца

Медицина
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УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
послове из става је: радно искуство у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите у наведеној 
организационој јединици у трајању од најмање 1 (једне) 
године за радно место - доктор медицине ради попуне рад-
ног места доктора медицине за потребе Клинике за гинеко-
логију и акушерство; радно искуство у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите у наведеној 
организационој јединици у трајању од најмање 3 године за 
радно место доктор медицине, ради попуне радног места 
доктора медицине за потребе Службе за радиолошку дијаг-
ностику. Избор кандидата обавиће се на основу дужине 
радног (волонтерског) стажа и интервјуа са кандидатима, 
који обављају стручне комисије Клиничког центра Крагује-
вац. 

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; 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 стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о 
волонтерском стажу у струци од стране надлежне службе. 
Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која рад-
на места конкуришу са називом организационе јединице 
(било да конкуришу на једно радно место или на више рад-
них места). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос; доказ да се против кандидата не води кривич-
ни поступак, да оптужница није ступила на правну снагу и 
да није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске станице); доз-
волу за рад - лиценцу коју је издала надлежна комора (ако 
је кандидат у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. Уко-
лико изабрани кандидат не достави горенаведене доку-
менте у захтеваном року, са њим се неће засновати радни 
однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Клинички центар Кра-
гујевац. Оглас објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра Крагује-
вац и у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Националне 
службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на сајту Клиничког центра 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 затворе-
ној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место_______ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, пробни рад од 3 

месеца
10 извршилаца

Лабораторијски техничар
средња стручна спрема, пробни рад од 3 

месеца

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера

средња стручна спрема, пробни рад од 3 
месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 

61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
наведене све послове: радно искуство у здравственој уста-
нови терцијарног нивоа здравствене заштите у трајању од 
најмање 1 године. Избор кандидата обавиће се на основу 
дужине радног (волонтерског) стажа и интервјуа са канди-
датима који обављају стручне комисије Клиничког центра 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу или овере-
ној копији следећа документа: диплома о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; 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 стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о 
волонтерском стажу у струци од стране надлежне служ-
бе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на једно рад-
но место или на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Оглас је објављен и на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и сајту Клиничког центра 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на сајту Клиничког центра 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 затворе-
ној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место ______ (навести тачан про-
фил за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши физиотерапеут
на одређено време од 18 месеци, пробни рад 

од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, на одређено време од 

18 месеци, пробни рад од 3 месеца
4 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
наведене послове: радно искуство у здравственој устано-
ви терцијарног нивоа здравствене заштите у трајању од 
најмање 6 месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; 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 стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о 
волонтерском стажу у струци од стране надлежне служ-
бе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 

радна места конкуришу (било да конкуришу на једно рад-
но место или на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Оглас је објављен и на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и сајту Клиничког центра 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на сајту Клиничког центра 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 затворе-
ној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место _____ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/50-52-73

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

средња стручна спрема, на одређено време од 
12 месеци, пробни рад од 3 месеца

3 извршиоца

Лабораторијски техничар
средња стручна спрема, на одређено време од 

12 месеци, пробни рад од 3 месеца

Помоћни радник
на одређено време од 12 месеци, пробни рад 

од 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа утврђе-
ни 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 
систематизацији послова у Клиничком центру Крагујевац. 
Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној копији 
следећа документа: диплома о стеченом образовању одго-
варајућег профила; сведочанства за сваки разред средње 
школе за медицинске техничаре/сестре са средњом школс-
ком спремом за радно место: медицински техничар општег 
смера (средња стручна спрема) ради попуне радног места 
медицински техничар/сестра општег смера и лаборато-
ријски техничар (средња стручна спрема) ради попуне рад-
ног места лабораторијски техничар; уверење о положеном 
стручном испиту; 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 стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о 
волонтерском стажу у струци од стране надлежне служ-
бе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на једно рад-
но место или на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој  установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) 
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или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички цен-
тар Крагујевац. Оглас је објављен и на сајту Министарства 
здравља Републике Србије и на сајту Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Конач-
ни резултати конкурса биће објављени на сајту Клиничког 
центра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне документа-
ције. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе 
лично, у затвореној коверти, преко писарнице Клиничког 
центра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Оба-
везно назначити за које се радно место конкурише: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за радно место _____ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

мај Јовина 30
тел. 034/505-273

Медицински техничар - сестра општег 
смера

средња стручна спрема, за рад у Клиници 
за урологију, нефрологију и дијализу, на 

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

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС”, број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилником о орга-
низацији и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Посебан услов за заснивање радног односа за 
послове је да има: радно искуство у здравственој устано-
ви терцијарног нивоа здравствене заштите у трајању од 
најмање 6 месеци. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о положеном 
стручном испиту; 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 стажу од стране Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о 
волонтерском стажу у струци од стране надлежне служ-
бе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу за која 
радна места конкуришу (било да конкуришу на једно рад-
но место или на више радних места). Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да достави: 
лекарско уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се против 
кандидата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага (уве-
рење надлежног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу коју је 
издала надлежна комора (ако је кандидат у радном односу) 
или решење о упису у комору (ако кандидат није у радном 
односу). Уколико изабрани кандидат не достави горенаве-
дене документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избора 
за пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Клинички 
центар Крагујевац. Оглас је објављен и на сајту Министар-
ства здравља Републике Србије и сајту Клиничког центра 
Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати конкур-
са биће објављени на сајту Клиничког центра 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 затворе-
ној коверти, преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Крагујевац, 
Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за радно место _____ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА
„MEDICUS UNIVERSALIS V”
36000 Краљево, Југ Богданова 47/д 

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих усло-
ва утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 2/2013, 75/2014 и 13/2017 
- одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и 
следеће посебне услове: завршен медицински факуле-
тет, положен стручни испит, поседовање лиценце за рад. 
Као доказе о испуњености услова кандидата уз пријаву на 
оглас треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету, оригинал 
или оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту за доктора медицине, кратку биографију, 
лиценцу или решење о упису у именик Лекарске коморе 
Србије. 

Психолог
на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Поред општих усло-
ва утврђених Законом о раду („Службени гласник РС“, 
бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 2/2013, 75/2014 и 13/2017 
- одлука УС и 113/2017), кандидат треба да испуњава и 
следеће посебне услове: завршен филозофски факултет 
- одељење за психологију; положен стручни испит. Као 
доказе о испуњености услова кандидати уз пријаву на 
оглас треба да доставе: оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о завршеном филозофском факултету, оригинал 
или оверену фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту, кратку биографију.

ОСТАЛО: Оглас је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и обрађује 
Правна служба ДЗ „MEDICUS UNIVERSALIS V“.

ДОМ ЗДРАВЉА
“MEDICUS UNIVERSALIS”

37000 Крушевац, Косовска 24

Доктор медицине
на одређено време од 12 месеци због 

повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом о раду 
(„Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 2/2013, 
75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 113/2017), кандидати тре-
ба да испуњавају и следеће посебне услове: завршен меди-
цински факултет, положен стручни испит, поседовање 
лиценце за рад. Као доказе о испуњености услова канди-
дати уз пријаву на оглас треба да доставе: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оригинал или оверену фотокопију уверења 
(потврде) о положеном стручном испиту за доктора меди-
цине, кратку биографију, лиценцу или решење о упису у 
именик Лекарске коморе Србије.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 12 месеци због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: Поред опших услова утврђених Законом о раду 
(„Службени гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
2/2013, 75/2014 и 13/2017 - одлука УС и 113/2017), канди-
дати треба да испуњавају и следеће посебне услове: завр-
шена медицинска школа општег смера, положен стручни 
испит, поседовање лиценце за рад. Као доказе о испуње-
ности услова кандидат уз пријаву на оглас треба да дос-
тави: оригинал или оверену фотокопију дипломе о зврше-
ној медицнској школи, оригинал или оверену фотокопију 
уверење (потврде) о положеном стручном испиту, кратку 
биографију, лиценцу или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара - техничара Србије.

ОСТАЛО: Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврху избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге сврхе. 
Подацима рукује и податке обрађује Правна служба Дома 
здравља „Medicus Universalis“ Крушевац. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се јаве на 
конкурс, а ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему, одлучиће директор. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
слати на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар на 
инфективном одељењу

за рад у Одељењу за кожне болести Службе 
за инфективне и кожне болести, на одређено 

време на три месеца због повећаног обима 
посла

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег смера, IV сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање шест месеци радног 
искуства у наведеном звању. Кандидати подносе: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, ове-
рену фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију 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), ове-
рену фотокопију лиценце издате од надлежног органа.

2. Техничар одржавања одеће
за рад у Одсеку за прање, пеглање и 

дистрибуцију веша у Служби за помоћне и 
друге послове, на одређено време ради замне 
привремено одсутног запосленог на боловању

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Кандидати подносе: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију сведочанства о завршеној основ-
ној школи, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотокопију извода 
из матичне књиге венчаних (уколико су сведочанства или 
уверења издати на девојачко презиме).

3. Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

за рад у Одсеку за финансије у Служби за 
економске послове, на одређено време на 6 

месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне спре-
ме, знање рада на рачунару. Канидати подносе: молбу 
за пријем и биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења изадти на девојачко презиме), доказ 
о знању рада на рачунару.

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. 
Изабрани кандидати пре заснивања 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 докумен-
та у остављеном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се размат-
рати. 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 АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Гинеколошко-акушерска сестра
за рад у Одељењу за здравствену заштиту 

жена, на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. Посеб-
ни услови: средње образовање из области медицине; IV 
степен стручне спреме, гинеколошко-акушерска сестра, 
положен стручни испит, лиценца. Кандидати су обавез-
ни да уз пријаву доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској школи, ове-
рен препис или фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, оверен препис или фотокопију лиценце или 
решења о упису у комору, биографију са адресом и кон-
такт телефон. Изабрани кандидат је обавезан да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве на оглас доставити лично или поштом 
на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком „Пријава на оглас број 
14/2019“. Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-256.

Медицина

www.nsz.gov.rs
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ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

на Одељењу гастроентерохепатологије и 
исхране Стационара Клинике за педијатрију, 
на одређено време до повратка запосленог са 

боловања, пробни рад од три месеца

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

на Одељењу за општу и адолесцентну 
педијатрију и токсикологију Стационара 

Клинике за педијатрију, на одређено време до 
повратка запосленог са боловања, пробни рад 

од три месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште усло-
ве прописане законом, као и следеће посебне услове: 1. 
да поседују средњу стручну спрему - IV степен, завршена 
средња медицинска школа, смер педијатријска сестра - тех-
ничар или медицинска сестра техничар; 2. положен струч-
ни испит; 3. лиценца за рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о завршеној средњој 
медицинској школи, уверење о положеном стручном испи-
ту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне коморе 
или решење о упису у именик коморе, уверење да се про-
тив кандидата не води кривични поступак (уверење суда, 
не старије од 6 месеци), уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење из полицијске управе, не старије од 6 месе-
ци), доказ о радном искуству уколико га кандидат поседује 
(оверена копија радне књижице, уговора о раду, потврда 
послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“. Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему (прет-
ходно искуство о раду, просечна оцена у току школовања, 
додатно образовање или оспособљености, дужина трајања 
школовања...). Приликом заснивања радног односа, кан-
дидат је дужан да достави: уредан санитарни налаз, што 
доказује фотокопија санитарне књижице, лекарско уве-
рење о општој здравственој способности, доказ о имуниза-
цији ММР вакцином или потврду о серолошкој анализи на 
морбиле (ИГГ антитела), доказ о имунизацији хепатитис Б. 
Пријаве се предају у затвореној коверти, лично или поштом 
на адресу Института, са назнаком за које радно место кан-
дидат конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 3

на Одељењу за интензивну негу и терапију 
у Служби за интензивну негу и терапију 
и неонатологију Стационара Клинике за 

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

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 3

на Одељењу за интензивну негу и терапију 
у Служби за интензивну негу и терапију 
и неонатологију Стационара Клинике за 

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

2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар на 
интензивној нези нивоа 3

на Одељењу за интензивну терапију у Служби  
дечје анестезиологије, интензивне терапије 

и терапије бола Стационара Клинике за дечју 
хирургију, на одређено време до 6 месеци, 

пробни рад до 3 месеца
2 извршиоца

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, на 

Одељењу неонаталне хирургије у Служби 
опште дечје хирургије Стационара Клинике 
за дечју хирургију, на одређено време до 6 

месеци, пробни рад до 3 месеца
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште услове 
прописане законом, као и следеће посебне услове: да посе-
дују средњу стручну спрему - IV степен, завршена средња 
медицинска школа, смер педијатријска сестра - техничар 
или медицинска сестра - техничар, положен стручни испит, 
лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о завршеној 
средњој медицинској школи, уверење о положеном струч-
ном испиту, дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе, 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 
послодавца), кратка биографија (Curriculum Vitae - CV), са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Рок за подношење прија-
ве је 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови“ Националне службе за запошљавање. Кандида-
ти који испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему (претходно искуство о раду, про-
сечна оцена 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 санитар-
не књижице, лекарско уверење о општој здравственој спо-
собности, доказ о имунизацији ММР вакцином или потврду 
о серолошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), доказ о 
имунизацији хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној 
коверти, лично или поштом на адресу Института, са назна-
ком за које радно место се кандидат пријављује. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ДИЈАГНОСТИКА ЦЕНТАР 
ПОЛИКЛИНИКА 

21000 Нови Сад
тел. 065/352-6526

e-mail: dijagnostikacentar@gmail.co

Медицинска сестра
на одређено време 20 месеци, до повратка 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању медицин-
ска сестра, основна информатичка обука (Windows, Word, 
Excel, Explorer, Outlook), стручни испит за здравствене рад-
нике, лиценца за медицинске сестре и здравствене техни-
чаре. Слање пријаве за запослење мејлом, јављање кан-
дидата на горенаведени контакт телефон. Достављање 
радних биографија на увид.

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОРДИНАЦИЈА
ЗА ОРАЛНУ ХИРУРГИЈУ 

„МОЈА ЗУБАРКА НС“
21000 Нови Сад, Јанка Веселиновића 38

Одржавање хигијене у ординацији
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Слање пријаве за запос-
лење мејлом, јављање кандидата на горенаведени контакт 
телефон. Рок за пријављивање на конкурс: 04.10.2019. 
године.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Медицинска сестра - техничар на 
болничком одељењу

за потребе Службе за унутрашње болести, 
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 и кон-
такт подацима; фотокопију дипломе о стеченом образо-

вању одговарајућег профила; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; извод из матичне књиге венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове ________ 
(навести тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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                       Индустрија и грађевинарство

GALEX DOO
34210 Рача, Војводе Павла Цукића 8

тел. 063/7795-711
e-mail: sasajankovic73@gmail.com

Грађевински инжењер
УСЛОВИ: VII/1 степен, дипломирани грађевински инжењер; 
потребна лиценца за рад; пожељно радно искуство. Терен-
ски рад, обезбеђен превоз, смештај и исхрана. CV слати на 
горенаведену имејл-адресу или позвати на горенаведени 
телефон. Оглас остаје отворен до попуне радног места.

„РАДУЛОВИЋ ГРАДЊА“ ДОО
11000 Београд, Господара Вучића 57

e-mail: radulovic.gradnja@sbb.rs

Пословни секретар
на одређено време

УСЛОВИ: VII, VI или IV степен стручне спреме, економске, 
машинске или грађевинске струке, основна информатичка 
обука. Заинтересовани кандидати треба да пошаљу CV на 
наведену имејл-адресу. Рок за пријављивање: 04.10.2019. 
године.

„ТРИСТРЕЛ“ ДОО
18000 Ниш, Даничићева 11

Оператери и помоћни радници у 
фабрици прераде дрвета

20 извршилаца

УСЛОВИ: Јављање кандидата на контакт телефон: 
018/4595-485.

„ELIXIR MEG” DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

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

Гумар - пластичар
место рада Прахово - Неготин, на одређено 

време, пробни рад 3 месеца
5 извршилаца

Опис посла: рад на машини за заваривање пластике, 
поправка, преправка и испитивање пластичних и гумених 
елемената, монтирање и демонтирање пластичних и гуме-
них 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 склопова, склапање 
конструкција, припрема за заваривање 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 машина и 
постројења кабловима, поправка електричне инсталације, 
електромоторног развода, испитивање исправности.

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

ОСТАЛО: Теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај 
и исхрана. Трајање конкурса: до попуне радних места. 

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.

PALFINGER PRODUKTIONSTECHNIK
BULGARIA EOOD

CHERVEN BRYAG, BULGARIA

Варилац
место рада: Червен Брјаг, Бугарска, на 

одређено време од 12 месеци
40 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме; поседовање лиценце 
за MAG заваривање 135, минимум 6 месеци радног иску-
ства, предност имају лица са познавањем MAG-C02 методе 
заваривања. 

Остали услови рада: висина зараде износи до 1.500 
бугарских лева бруто / 1.160 бугарских лева нето, додат-
ни бонуси до 725 бугарских лева / бруто износ, запослени 
су од првог дана социјално осигурани, послодавац сноси 
трошкове такси и превода током процеса добијања радне 
дозволе, послодавац сноси трошкове превоза од места ста-
новања у Бугарској до места рада у Бугарској; послодавац 
обезбеђује и сноси трошкове смештаја и бонова за храну, 
сноси трошкове обавезног лекарског прегледа; запослени 
сноси трошкове превоза на релацији Република Србија - 
Бугарска.

Потребна документација: радна биографија/CV у 
Europass формату, диплома завршене школе - оверена 
копија, лиценца за MAG заваривање 135 - оверена копија. 
Наведена документа доставити и на српском језику.

Начин конкурисања: Кандидати који су евидентирани 
као незапослена лица у Националној служби за запошља-
вање, потребна документа достављају филијали НСЗ у којој 
су пријављени, лично или поштом, на адресу филијале, 
са назнаком „За конкурс: Варилац - послодавац: Palfinger 
Produktionstechnik Bulgaria Eood, Cherven Bryag, Bulgaria“.

Кандидати који нису евидентирани као незапослена лица 
у Националној служби за запошљавање потребна доку-
мента достављају поштом на адресу: Национална служба 
за запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Гундулићев венац 23-25, са назнаком: „За 
конкурс: Варилац - послодавац: Palfinger Produktionstechnik 
Bulgaria Eood, Cherven Bryag, Bulgaria“.

Детаљне информације о условима рада кандидати ће доби-
ти на разговору са послодавцем. Кандидати који уђу у ужи 
избор биће обавештени путем телефона или имејла о месту 
и термину одржавања разговора. Непотпуна документа-
ција неће бити разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, кандидати могу 
да се обрате:
• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ: 0800 300 301 (позив бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Гундулићев венац 23-25

тел. 011/3340-870, 064/8107-046

Миграциони сервисни центар Ниш
НСЗ, Филијала Ниш, Ратка Вукићевића 3

тел. 018/501-231

Миграциони сервисни центар Нови Сад
НСЗ, Филијала Нови Сад, Алберта Томе 2

тел. 021/4885-514

Миграциони сервисни центар Нови Пазар
НСЗ, Филијала Нови Пазар, Шабана Коче 18

тел. 020/330-047

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

Миграциони сервисни центар Краљево
НСЗ, Филијала Краљево, Цара Душана 78

тел. 036/302-070

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29

тел. 030/453-121, 453-123

Рок трајања конкурса: 03.10.2019. године.

МРАКОВИЋ ГРАДЊА
11000 Београд, Јанка Јанковића 50

Помоћни радник
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, пожељно радно иску-
ство. Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 
060/7504-009, конкурс остаје отворен до попуне радног 
места.

„ТОДОРОВИЋ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
e-mail: office@todorovicdoo.com 

тел. 034/335-852

Магационер
УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; 
пожељно радно искуство на истим или сличним послови-
ма; возачка дозвола Б категорије; пожељно знање рада на 
рачунару.

Бравар-монтажер
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; 
пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

Фарбар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; 
пожељно радно искуство на истим или сличним пословима.

ОСТАЛО: Кандидати своју радну биографију могу доста-
вити na e-mail: office@todorovicdoo.com или се јавити на 
контакт телефон: 034/335-852, најкасније до 30.09.2019. 
године.

„ТОДОРОВИЋ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац
тел. 034/505-538

Виљушкариста
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: средња стручна спрема, без обзира на занимање; 
пожељно радно искуство на истим или сличним послови-
ма; возачка дозвола Б категорије; пожељно знање рада на 
рачунару. Кандидати могу да се јаве лично на контакт теле-
фон: 034/505-538, сваког радног дана од 08 до 15 часова, 
најкасније до 30.09.2019. године.

MANPOWER BUSINESS
SOLUTIONS DOO
11070 Нови Београд

Булевар Милутина Миланковића 11г
тел. 066/8504-336

Оператер производне линије
90 извршилаца (особе са инвалидитетом 10 

извршилаца)
за послодавца ROBERT BOSCH у Шимановцима

УСЛОВИ: минимум завршена основна школа; добре мото-
ричке и визуелне способности; могућност стајања дужи 
временски период уз обављање репетитивних покрета; 
радно искуство у производњи је предност. Пробни рад 1 
месец. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на тел. 
066/850-4336 или да пошаљу CV на e-mail: hr.serbia@bosch.
com. Особе за контакт: Ђорђе Бабић и Катарина Здравко-
вић. Биће контактирани само кандидати који уђу у ужи 
избор. Коннкурс је отворен до децембра 2019.

Оператер транспорта у логистици
90 извршилаца (особе са инвалидитетом 10 

извршилаца)
за послодавца ROBERT BOSCH у Шимановцима

УСЛОВИ: II - IV степен стручне спреме, без обзира на 
профил; добре моторичке и визуелне способности; радно 
искуство у производњи је предност; пожељно познавање 
енглеског јеzика. Пробни рад 1 месец. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на тел. 066/8504-336 или да пошаљу 
CV на e-mail: hr.serbia@bosch.com. Особе за контакт: Ђорђе 
Бабић и Катарина Здравковић. Биће контактирани само 
кандидати који уђу у ужи избор. Конкурс је отворен до 
децембра 2019.

Индустрија и грађевинарство
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ДОМ КУЛТУРЕ “АБДУЛА 
КРАШНИЦА“

Прешево, 15. новембар 90
тел. 017/660-326

Глумац
у позоришту

УСЛОВИ: да има високу стручну спрему; најмање једна 
година радног искуства; да нема законских сметњи. Уз 
пријаву доставити: извод из МКР; доказ о стручној спреми, 
увререње да кандидат није под истрагом. Документацију 
слати на горенаведену адресу. Некомплетирана докумен-
тација неће се размотрити. 

Тонски техничар сцене
УСЛОВИ: да има средњу стручну спрему; најмање једна 
година радног искуства; да нема законских сметњи. Уз 
пријаву доставити: извод из МКР; доказ о стручној спре-
ми; уверење да није под истрагом. Документацију слати на 
горенаведену адресу. Некомплетирана документација неће 
се размотрити.

       
       Наука и образовање

БЕОГРА Д

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

тел. 011/2027-809

Сарадник у настави за ужу научну област 
Алгебра и математичка логика

на одређено време од 12 месеци, са 70% 
радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани математичар, студент мастер или 
специјалистичких студија, који је студије првог степена 
завршио са укупном просечном оценом најмање 08,00. 
Ближи услови за избор су утврђени чл. 82, 83 и 84 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018) и чланом 91 Статута Матема-
тичког факултета. Приликом конкурисања потребно је под-
нети: молбу, биографију, оверену копију дипломе. Молбе 
са потребним документима могу се доставити Факултету 
на горе наведену адресу или лично предати у Секретаријат 
Факултета, Студентски трг 12-16, сваког радног дана од 10 
до 15 часова, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СОЊА МАРИНКОВИЋ“

11080 Земун, Аласка 17
e-mail: ossonjamar@gmail.com

тел./факс: 011/2612-753

Професор разредне наставе у боравку
на одређено време до повратка раднице са 

породиљског боловања

УСЛОВИ: потребна документација: биографија; диплома 
о одговарајућем образовању, мастер учитељ - оверена 
копија не старија од 6 месеци; уверење о држављанству 
РС - оригинал или оверена копија не старија од 6 месеци; 
извод из МК рођених - оригинал или оверена копија не 
старија од 6 месеци. Наведену документацију заједно са 
одштампаним и попуњеним пријавним формуларом који 
се налази на званичној интернет страници Министарства 

просвете, науке и технолошког развоја кандидати дос-
тављају лично, поштом или имејлом на адресу школе. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са, тj. до 19.09.2019. до 13 часова закључно. Ако је пријава 
послата поштом рачунаће се да је благовремена ако има 
жиг поште на дан 19.09.2019. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће разматрати. Пријаве доставити лично, 
поштом или мејлом, али да се види да је документ оверен. 

САОБРАЋАЈНО-ТЕХНИЧКА
ШКОЛА ЗЕМУН

11080 Земун - Београд
тел. 011/261-5224

e-mail: direktor@saobteh.edu.rs

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутног 

радника

УСЛОВИ: VII степен, радно искуство није потребно. Канди-
дати своје пријаве могу слати на имејл-адресу: direktor@
saobteh.edu.rs или се могу пријавити на број телефона: 
011/261-5224.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Опште 

виноградарство
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област Хемија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Наставник за избор у звање редовног 
професора за ужу научну област 

Ратарство, повртарство, цвећарство, 
крмно и лековито биље

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 
Ентомологија и пољопривредна 

зоологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Наставник за избор у звање ванредног 
професора за ужу научну област 

Еколошка микробиологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Наставник за избор у звање за ужу 
научну област Фундаментална и 

примењена минералогија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из науч-
не области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање асистента 
са докторатом за ужу научну област 

Фитопатологија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из научне 
области за коју се бира.

Сарадник за избор у звање асистента за 
ужу научну област Педологија

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Култура и информисање / 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 примље-
но лице, под условима прописаним законом и то 
ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравствену способ-

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

кривично дело за које је изречена безусловна 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 правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

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

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

Школа је знање,
посао је занат
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Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Математика и 

информатика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8 и који показује смисао за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника на Универзитету у Београду, 
Критеријумима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Правилником о уређењу дела поступ-
ка избора у звања и заснивања радног односа наставника 
и начину и поступку избора у звања и заснивања радног 
односа сарадника и Статутом Факултета, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављаних кандидата. Пријаве на 
конкурс са доказима о испуњености услова конкурса: био-
графија, списак радова, дипломе о одговарајућој стручној 
спреми, уверење о уписаним докторским студијама, извод 
из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврда надлежног органа да кандидат није под истрагом 
(документа у оригиналу или овереном препису и не старија 
од 6 месеци), достављају се на адресу: Пољопривредни 
факултет у Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Железник, Стјепана Супанца 15а
тел. 011/2570-011, факс: 011/2570-199

www.koledz-beograd.edu.rs
e-mail: office@koledz-beograd.edu.rs

Наставник немачког језика
са 30% радног времена

Наставник руског језика
са 30% радног времена

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање одређеног 
занимања, сходно члановима 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
10/19); психичка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом и ученицима; да лице није осуђивано правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
кандидати треба да имају одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о степену и врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији; држављанство Републике 
Србије; да знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: био-
графију, уверење о држављанству РС, извод из матич-
не књиге рођених, оверену фотокопију дипломе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и достављање 
документације која није у складу са наведеним, неће се 
узети у разматрање. Пријаве на конкурс слати на горена-
ведену адресу.

ОШ “АЦА МИЛОСАВЉЕВИЋ”
11194 Рушањ, Школска 7

тел. 011/8000-406

Педагошки асистент
на одређено време 12 месеци, до краја 

школске 2019/2020. године

УСЛОВИ: средње образовање; психичка, физичка и здрав-
ствена способности за рад са децом и ученицима; да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 

кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Потпуном пријавом 
сматра се пријава која садржи: попуњен пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Министарства, са 
одштампаним пријавним формуларом; доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ о 
знању језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Одлуку о избору кандидата доноси Конкурсна комисија 
након обављеног разговор са кандидатима који испуњавају 
прописане услове и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора са канди-
датима. Пријаве треба послати на горенавеену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе, путем телефона: 011/8000-406.

ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Кнеза Вишеслава 70
тел. 011/2543-972 

Расписује конкурс за избор у звање и заснивање 
радног односа следећих наставника:

1. Наставник у звању вишег предавача 
за ужу област Ресторатерство
на одређено време од пет година

2. Наставник у звању вишег предавача 
за ужу област Хотелијерство
на одређено време од пет година

3. Наставник у звању вишег предавача 
за ужу област Исхрана

на одређено време од пет година

4.  Наставник у звању наставника 
вештина за ужу област Гастрономија

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: За наставно звање виши предавач за ужу 
област Ресторатерство: високо образовање стечено на 
студијама трећег степена (докторске академске студије по 
пропису који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), из уже области за коју се бира и спо-
собност за наставни рад.

За наставно звање виши предавач за ужу област 
Хотелијерство: високо образовање стечено на сту-
дијама трећег степена (докторске академске студије, 
по пропису који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године), из уже области за коју се бира и 
способност за наставни рад.

За наставно звање виши предавач за ужу област 
Исхрана: високо образовање стечено на студијама трећег 
степена (докторске академске студије по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године), из уже области за коју се бира и способност за 
наставни рад.

За наставно звање наставник вештина за ужу 
област Гастрономија: високо образовање првог степена 
из уже области за коју се бира, објављени стручни радови у 
одговарајућој области и способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17), Статутом и Пра-
вилником о организацији и систематизацији радних места 
у складу са којима ће бити извршен избор пријављених 
кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, списак радова, оверена 
копија дипломе о одговарајућој стручној спреми, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, потвр-
да надлежног органа да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела из члана 72 Закона о високом образовању, доку-
мента у оригиналу или овереном препису и не старија од 
шест месеци), достављају се на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране. Конкурс 
је отворен 8 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област Софтверско 
инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: лице који је претходне степене студија завршило 
са просечном оценом најмање 8, односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високошколској устано-
ви, има научни назив доктора наука и има научне,однос-
но стручне радове објављене у научним часописима или 
зборницима, са рецензијама, и способност за наставни рад. 
Заинтересовани кандидати уз пријаву треба да приложе: 
диплому о завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном називу доктора 
наука из одговарајуће научне области, биографију, списак 
радова и саме радове.

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Управљање квалитетом

УСЛОВИ: лице које је стекло научни назив доктора нау-
ка, које показује смисао за наставни рад. Заинтересовани 
кандидати су дужни да уз пријаву приложе: диплому о сте-
ченом научном називу доктора наука, биографију, списак 
радова и саме радове.

Асистент за ужу научну област 
Моделирање пословних система и 

пословно одлучивање

Асистент за ужу научну област 
Управљање производњом и услугама

Асистент за ужу научну област 
Електронско пословање

УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука 
коме је прихваћена тема докторске дисертације, који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8 и који показује смисао за наставни рад. 
Заинтересовани кандидати су дужни да уз пријаву прило-
же: диплому о завршеним претходним степенима студија 
са просечном оценом или о стеченом академском називу 
магистра; потврду о уписаним докторским студијама; за 
студенте са завршеним магистарским студијама - потврду о 
прихваћеној теми докторске дисертације; биографију; спи-
сак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну област 
Менаџмент људских ресурса

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или специја-
листичких академских студија који је студије првог степена 
студија завршио са просечном оценом најмање 8. Заин-
тересовани кандидати су дужни да уз пријаву приложе: 
диплому о завршеним студијама првог степена студија са 
просечном оценом, потврду да је студент мастер академ-
ских или специјалистичких студија и биографију.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Правилником о начину и поступку стицања 
звања и заснивања радног односа наставника Универзи-
тета у Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету, Крите-
ријумима за стицање звања наставника на Универзитету 
у Београду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и 
Правилником о организацији и систематизацији послова на 
Факултету. Напомена: сви прилози се достављају и у елек-
тронској форми на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Спремачица
на одређено време од 3 месеца

2 извршица

УСЛОВИ: основна школа; предвиђен пробни рад. Прија-
ва треба да садржи: радну биографију кандидата; копију 
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дипломе о стеченом основном образовању, док ће канди-
дати/кандидаткиње позвани на разговор доставити ориги-
нал докумената на увид. На разговор ће бити позвани само 
кандидати/кандидаткиње који уђу у ужи избор. Пријаву 
са доказима о испуњености услова објављене потребе за 
запошљавањем, доставити лично или поштом на наведе-
ну адресу Факултета (3. спрат, соба 663) са назнаком „За 
конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАШТОЛИНО“

11030 Београд, Димитрија Аврамовића 23 
тел. 011/238-00-44, 060/338-00-44

Васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: прописани чланом 24 став 1 Зако-
на о раду и услови из члана 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17), 
односно кандидат мора да има: одговарајуће образовање; 
држављанство РС, образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са ЕСПБ; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање и психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом. Посебни услови: завршене 
студије другог степена: мастер академске студије, мастер 
струковне студије или специјалистичке студије или заврше-
не студије првог степена, основне академске или основне 
специјалистичке студије у трајању од три године, однос-
но завшене основне студије у трајању од најмање четири 
године по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати достављају потребну документацију 
и то: кратку биографију - CV, фотокопију дипломе о сте-
ченој стручној спреми, доказ (фотокопију) да су стекли 
образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (уколико поседују), фотокопију уве-
рења о стеченој лиценци (уколико је поседују), фотокопију 
извода из матичне књиге рођених, фотокопију уверења о 
држављанству и уверење да нису правоснажном пресудом 
осуђивани за кривично дело из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања (наве-
дено у општим условима конкурса). Пријаве се достављају 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса. Фотокопије не 
враћамо.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Суботића 8
тел. 011/3636-321

Оглас објављен 04.09.2019. године у публикацији „Посло-
ви” мења се тако што:
• уместо: сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Фармакологија, клиничка фармакологија и токсикологија, 
на одређено време од 1 године треба да стоји:

Сарадник у звање асистента за ужу научну област 
Фармакологија, клиничка фармакологија и токси-

кологија, на одређено време од 3 године;

• уместо: сарадник у настави за ужу научну област Статис-
тика и информатика у медицини, на одређено време од 3 
године, треба да стоји:

Сарадник у настави за ужу научну област Статисти-
ка и информатика у медицини, на одређено време 

од 1 године.

У осталом делу текст конкурса остаје непромењен.

БОР

ТЕХНИЧКА ШКОЛА НЕГОТИН
19300 Неготин

Миомира Радосављевића Пикија 9

Наставник математике
са 60% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутне запослене до повратка 

са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће усло-
ве: да имају одговарајуће високо образовање у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
акгдемске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; 2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука, ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Сл. гласник РС - Просветни гпасник”, бр. 8/2015, 
11/2016, 13/2016-1, 13/2016-11, 2/2017-1, 2/2017-11 и 
13/2018 и 7/2015); да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способнсст за рад са децом и ученицима; да имају 
држављанство Републике Србије; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС 
и одштампан и попуњен пријавни формулар достављају 
школи заједно са потребном документацијом.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, уверење надлежне полицијске 
управе да није правноснажно осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса), оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци), доказ 
да зна српски језик (овај доказ доставља само кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српском јези-
ку); лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима) 
доставља кандидат који буде примљен у радни однос, пре 
закључења уговора о раду. Пријаве и документацију дос-
тављати у затвореној коверти, лично или поштом на адресу 
школе, са назнаком „За конкурсну комисију“. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”. Неблагсвремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОМШ „КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 061/153-40-77, 064/615-96-28
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Оглас објављен 13.03.2019. године у публикацији 
„Послови“ (број 820), поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОМШ „КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 061/153-40-77, 064/615-96-28
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Оглас објављен 20.03.2019. године у публикацији 
„Послови“ (број 821), поништава се у целости.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОМШ „КОНСТАНТИН БАБИЋ”

19320 Кладово, 22. септембар 13
тел. 061/153-40-77, 064/615-96-28
e-mail: muzicka.kladovo@gmail.com

Оглас објављен 27.03.2019. године у публикацији 
„Послови“ (број 822), поништава се у целости.

ЧАЧАК

ОШ „АКАДЕМИК МИЛЕНКО 
ШУШИЋ”

Гуча

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 140 ст. 
1 и 2, чл. 122 и 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 27/18 и 
др.закони, 10/19) и услове прописане Правилником о бли-
жим 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, стече-
но на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области педагош-
ких наука 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 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има дозволу за рад за наставника, педагога или психолога, 
обуку и положен испит за директора установе и најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и вас-
питања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
испуњава услове за наставника те врсте школе и подручја 
рада, за педагога или психолога школе; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; да 
против њега није покренут кривични поступак, доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре доношења оптужног предлога 
за наведена кривична дела, непостојање дискриминатор-
ног понашања, утврђеног у складу са законом; да канди-
дат није осуђиван правноснажном 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 уче-
ницима.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да приложи доказе да 
испуњава наведене услове, и то: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ о поседовању 
дозволе за рад - оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту или испиту за лиценцу; доказ о годинама 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања - потврду (у ори-
гиналу или оверену фотокопију) о годинама рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања, од најмање 8 година; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
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лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
уверење надлежног суда да против њега није покренут 
кривични поступак, доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању притвора 
пре доношења оптужног предлога за наведена кривична 
дела, непостојање дискриминаторног понашања, утврђе-
ног у складу са законом; уверење Привредног суда да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за привред-
ни 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 (у оригиналу 
или оверену фотокопију); доказ/уверење да кандидат има 
обуку и положен испит за директора школе (у оригиналу 
или оверену фотокопију). Пријава која не буде садржала 
доказ/уверење о савладаној обуци и положеном испиту за 
директора неће се сматрати непотпуном, а уколико канди-
дат буде изабран биће у обавези да у законском року поло-
жи испит за директора школе; доказ да кандидат зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад - српски језик 
(само кандидат који образовање није стекао на српском 
језику). Кандидат доставља потврду одговарајуће висо-
кошколске установе да је положио испит из српског језика 
- у оригиналу или оверену фотокопију; доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га поседује (оверена копија). 
У супротном је потребно доставити потврду надлежне 
школске управе да није вршен стручно-педагошки надзор 
кандидата; доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
који је претходно обављао дужност директора школе (ове-
рена копија). У супротном је потребно доставити потврду 
надлежне школске управе да у периоду његовог мандата 
није вршен стручно-педагошки надзор школе. Доставити и 
биографију, са контакт телефоном и адресом електронске 
поште, са кратким прегледом кретања у служби, стручног 
усавршавања и предлогом програма рада директора шко-
ле; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима- лекарско уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве са доказима о испуњавању услова достављају се 
у затвореним ковертама на адресу школе, са назнаком „За 
конкурс за директора школе” или предати лично у прос-
торијама секретаријата школе, радним данима од 08.00 до 
13.00 часова. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. 

ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА
ШКОЛА „КЊАЗ МИЛОШ“

Горњи Милановац, Вука Караџића 1 
тел. 032/713-322

Наставник информатике
за 70% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана, 
односно замене директора у првом мандату

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања и 
услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у средњој школи, и 
то: мастер професор технике и информатике.

Наставник економске групе предмета
за 30% радног времена, на одређено време 

ради замене одсутне запослене преко 60 дана, 
односно замене директора у првом мандату

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице које испуњава услове прописане чл. 139, 140 и 
142 Закона о основама система образовања и васпитања и 
услове прописане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у средњој школи и 
то: дипломирани економиста.

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом и краћом биогра-
фијом достављају школи и то: оверену копију дипломе о 
одговарајућем образовању, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству Републике Србије, доказ о 
неосуђиваности правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 

од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурс је отворен 8 дана од 
дана објављивања. Пријавни формулар са документацијом 
доставити на горенаведену адресу.

ГЊИЛАНЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„КОЛИБРИ“

Коретиште

Васпитач
за рад у издвојеном оделењу Партеш, за рад 

са мешовитом групом

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла васпитача 
може бити примљен кандидат који испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, поседовање одговарајућег образовања про-
писаног чланом 39 став 1 тачка 1, 2, и 3 Закона о предш-
колском васпитању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
18/2010, 101/2017, 113/2017 - др. Закон, 95/2018 - др. Закон 
и 10/2019) и члана 1 Правилника о врсти стручне спреме 
васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у 
дечјем вртићу („Сл. гл. РС - Просветни гласник“ број 01/89); 
стручна спрема, односно потребно образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије или мастер струковне студије); на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању од 
три године или више образовање.

Сарадник - медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту
за рад у издвојеном одељењу Партеш

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла медицин-
ске сестре за превентивну здравствену заштиту може бити 
примљен кандидат који испуњава услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, поседовање одговарајућег образовања прописаног 
чланом 45 став 1 тачка 4 Закона о предшколском васпи-
тању и образовању („Сл. гласник РС“, бр. 18/2010, 101/2017, 
113/2017 - др. закон, 95/2018 - др. закон и 10/2019) и члана 
3 Правилника о ближим условима и начину остваривања 
неге и превентивно-здравствене заштите деце у предш-
колској установи („Службени гласник РС“, бр.112/2017 од 
15.12.2017. а ступио је на снагу 23.12.2017); стручна спре-
ма, односно потребно образовање: средња стручна спрема 
одговарајуће здравствене струке - IV степен, општи или 
педијатријски смер, положен стручни испит.

Кувар - сервир
за рад у издвојеном одељењу Партеш

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла кувара 
може бити примљен кандидат који испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Стручна спрема, односно потребно образо-
вање: средње образовање, четврти степен стручне спреме, 
смер кувар.

Домар
за рад у издвојеном одељењу Партеш

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла домара 
може бити примљен кандидат који испуњава услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Стручна спрема, односно потребно образо-
вање: четврти степен стручне спреме електротехничке или 
машинске струке, положен испит за рад са судовима под 
притиском (уколико кандидат нема, дужан је да положи у 
року од годину дана); возачка дозвола Б категорије.

Помоћни радник на одржавању хигијене
за рад у издвојеном одељењу Партеш

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла помоћног 

радника на одржавању хигијене може бити примљен кан-
дидат који испуњава услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Стручна 
спрема, односно потребно образовање: основно образо-
вање.

Ноћни чувар - портир
за рад у издвојеном одељењу Партеш

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла ноћ-
ног чувара - портира може бити примљен кандидат који 
испуњава услове прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Стручна спрема, однос-
но потребно образовање: средње образовање трећи или 
четврти степен стручне спреме, изузетно: основно образо-
вање.

ОСТАЛО: Поред наведених услова кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове, и то: поседовање одгова-
рајућег образовања; поседовање психичке, физичке и 
здравствене способности за рад са децом; извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом; поседовање 
држављанства Републике Србије, неосуђиваност правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
непостојање дискриминаторног понашања на страни кан-
дидата, утврђеног у складу са Законом. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: 1. доказ о држављанству Републике Србије (уве-
рење о држављанству или извод из матичне књиге рође-
них, оверена копија), 2. оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, 3. оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита). 4. доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Пријаве 
треба послати на адресу: Предшколска установа „Колибри“ 
Коретиште, 38252 Шилово или у управи код секретара. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара Предшколске установе и преко телефона: 065/533-
6206. Конкурс за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија коју ће директор именовати посебним решењем. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор биће упућени 
на психолошку процену способности за рад са децом у 
Националну службу за запошљавање. Имајући у виду листу 
запослених за чијим радом је у потпуности или делимично 
престала потреба и препоруке радне подгрупе, утврђено 
је да се на листи налазе лица која могу бити преузета за 
обављање ових послова у вртићу.

ЈАГОДИНА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МИЛОЈЕ МИЛОЈЕВИЋ“

Рековац 

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, у месту рада Белушић

Васпитач
на одређено време ради замене запослене 

на функцији директора до истека мандата, у 
месту рада Рековац

Васпитач
на одређено време до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са рада 
ради неге детета, у месту рада Жупањевац

УСЛОВИ: Кандидати треба: да имају високо образовање, на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистчке академске студије), или 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, високо образовање стечено на 

Наука и образовање
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студијама првог степена (основне академске студије, однос-
но струковне студије и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више образовање, о 
чему као доказ прилажу оверену копију дипломе о стручној 
спреми васпитача; да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да су држављани Републике Србије, да 
знају српски језик (доказ - потврду одговарајуће установе 
да је кандидат полоижио српски језик достављају само 
кандидати који образовање нису стекли на српском јези-
ку). Кандидати попуњавају пријавни формулар објављен 
на званичној интернет страници Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Уз пријаву кандида-
ти су дужни да приложе следеће доказе: диплому о стручној 
спреми, уверење о држављанству, не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених; уверење суда да против 
кандидата није покренута истрага, односно да се не води 
кривични поступак, не старије од 6 месеци; уверење из каз-
нене евиденције о неосуђиваности, не старије од 6 месеци. 
Сва приложена документација мора бити у оригиналу или 
фотокопији, односно препису, који морају бити оверени. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставиће изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се могу 
поднети на горе наведену адресу, са назнаком „Конкурс за 
избор васпитача (не отварати)“, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”.

КРАГУЈЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„СОФИЈА РИСТИЋ”

34310 Топола
тел. 034/6811-489

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

запосленог са функције директора

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања: на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије); 
на студијима првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијима 
у трајању од три године или више образовање; образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова; да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом; да кандидат није осуђиван 
правноснажном 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 породици, одузи-
мање 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик); положен испит за лиценцу. Кандидат 
попуњава пријавни формулар за пријаву на конкурс, који 
се налази на званичној интрнет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз одштампани 
пријавни формулар кандидат доставља: оверену фото-
копију дипломе, односно дипломе и додатка уз диплому 
о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми и уверење о положеним испитима, уколи-
ко се прилаже уверење оно не може бити старије од шест 
месеци, уверење о положеном стручном испиту или уве-
рење о положеном испиту за лиценцу (ако је кандидат исти 
полагао), извод из матичне књиге рођених - оригинал или 
оверена фотокопија, уверење о држављанству - не старије 
од шест месеци (ако се доставља фотокопија мора бити 
оверена); уверење полицијске управе, не старије од шест 
месеци да лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 

затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, фотоко-
пија уверења мора бити оверена; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом (лекарско уверење) прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријавни формулар прилаже: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању, уве-
рење или потврду о неосуђиваности за горе наведена 
кривична дела коју издаје полицијска управа (оригинал), 
извод из матичне књиге рођених (оригинал), уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци), очитану или 
фотокопију личне карте. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом (лекар-
ско уверење) прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријавни формулар са потребном документацијом слати на 
адресу: Авенија краља Петра I бр. 10/а, 34310 Топола, са 
назнаком „Конкурс за васпитача”. Конкурс спроводи Kон-
курсна комисија коју именује директор и има најмање три 
члана, а чији је обавезни члан секретар установе. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у штам-
паном издању публикације „Послови“. Контакт телефон: 
секретар ПУ, 034/6811-489.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ 

ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И 
ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

36210 Врњачка Бања
Војвођанска бб

тел. 036/515-0024

Оглас објављен у публикацији „Послови“ дана 04.09.2019. 
године, исправља се за радно место: асистент са доктора-
том за научну област Општа економија, на одређено вре-
ме од 3 године, тако што уместо 2 извршиоца, треба да 
стоји: 1 извршилац.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац

Радоја Домановића 12
тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Математичка анализа са применама

у Институту за математику и информатику 
Факултета, на одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области математич-
ких  наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Ванредни професор за ужу научну 
област Физичка хемија

у Институту за хемију Факултета, на одређено 
време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области хемијских 
наука. Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању („Сл. гласник РС” 88/17 и 27/18 - други закони 
73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о ближим условима и поступку за избор у звање настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, Статутом Факултета, 
Правилником о условима за избор наставника Факултета 
и Правилником о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

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

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Методологије рачунарства

у Институту за математику и информатику 
Факултета, на одређено време на три године

УСЛОВИ: ниво 7.1 НОКС-а и уписане докторске студије 
уже научне области за коју се бира или ниво 7.2 НОКС-а, 
магистар рачунарских наука, уз услов да је прихваћена 
тема докторске дисертације, односно ниво 8 НОКС-а, док-
тор рачунарских наука који је изабран у звање асистента по 
Закону о високом образовању и у наведеном звању провео 
највише један изборни период. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији послова и радних задата-
ка Факултета, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред општих усло-
ва треба да испуњавају и посебне услове прописане зако-
ном и наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених радова, 
односно радова за који поседују потврду да су прихваће-
ни за објављивање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс доставе и 
одговарајуће доказе надлежних органа поводом чињени-
це да нису правоснажном пресудом осуђени за кривично 
дело против полне слободе, фалсификовања јавне испра-
ве коју издаје високошколска установа или примања мита 
у обављању послова у високошколској установи. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34000 Крагујевац, Кумановска 3

тел. 034/301-815

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице: које 

Наука и образовање
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има одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за настав-
ника основне школе, за педагога и психолога; које има 
лиценцу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, односно положен стручни испит; које има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; које 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању-
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; које има држављанство 
Републике Србије; које зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; које има обуку и поло-
жен 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 дуж-
ност; које има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, зајед-
но са потребном документацијом којом се доказује испуње-
ност услова и то: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; доказ о поседовању лиценце за рад 
наставника, васпитача и стручних сарадника, односно ове-
рену копију уверења о положеном стручном испиту; доказ 
о радном стажу у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; уве-
рење о неосуђиваности за кривична дела из члана 139 став 
1 тачке 3); Законом о основама система образовања и вас-
питања - не старије од 6 месеци и то: уверење из надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у условима за избор директора; уверење осно-
вног суда да против кандидата није покренут кривични 
поступак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за наведена кривична дела; 
уверење привредног суда да није правоснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, не старије 
од 30 дана; уверење о држављанству Републике Србије - 
не старије од 6 месеци; доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи (уколико одго-
варајуће образовање није стечено на том језику); доказ о 
положеном испиту за директора, а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
складу са Законом о основама система образовања и васпи-
тања; доказ о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месе-
ци, доставља изабрани кандидат пре ступања на дужност; 
извод из матичне књиге рођених; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом програма рада 
директора школе; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка). Односно, уколико се на конкурс пријавило лице које 
је претходно обављало дужност директора установе дужно 
је да достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања уколико га канди-
дат поседује. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс се подносе у 
затвореним ковертама, са назнаком „Конкурс за директо-
ра“, препорученом поштом на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле, сваког радног дана од 9 до 13 часова и/или преко теле-
фона: 034/301-815. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Школа нема обавезу враћања 
документације пријављеном кандидату.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
 “ПАХУЉИЦЕ”

37220 Брус
тел./факс: 037/826-527

Кувар
УСЛОВИ: одговарајуће средње образовање. Уз пријаву 
доставити: уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, оверену копију дипломе о стеченом обра-
зовању, доказ о неосуђиваности(уверење издато од стра-
не МУП-а). Лекарско уверење о психофизичкој и општој 
здравственој способности се доставља након доношења 
одлуке о избору кандидата. Пријаве слати на адресу ПУ 

“Пахуљице” Брус или донети лично. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЉУБИВОЈЕ БАЈИЋ“

37244 Медвеђа
тел. 037/723-415

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица која испуња-
вају услове прописане чланом 122, чланом 123 став 14 и 
15, чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - други закон и 10/2019) и Правилником 
о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 108/2015): 1. да поседу-
је одговарајуће високо образовање из члана 140 став 1 тач. 
1 и 2 и став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - дру-
ги закон и 10/2019): 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 овог чла-
на мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривична дела утврђена 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6. да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 7. да је савлада-
ло обуку и да има положен испит за директора установе; 8. 
да има дозволу за рад (положен стручни испит - лиценца), 
за наставника, педагога или психолога. Уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обављало дужност 
директора, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Кандидат је дужан да уз попуњен пријавни формулар који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, на конкурс достави: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању; доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - лекарско уверење, не старије од шест месе-
ци; оригинал или оверену копију уверења основног суда да 
против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног пред-
лога - за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита и друга кривична дела против службе-
не дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
са датумом издавања не старијим од дана објављивања 
огласа; оригинал или оверену копију уверења вишег суда 
да против њега није покренут кривични поступак, поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подношења оптужног 
предлога - за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију из 
надлежности овог суда, са датумом издавања не старијим 
од дана објављивања огласа; оригинал или оверену копију 
уверења привредног суда да кандидат није правоснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности, 
са датум издавања не старијим од дана објављивања огла-
са; уверење из казнене евиденције надлежне полицијске 
управе да није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања, са датумом изда-
вања не старијим од дана објављивања огласа; уверење 
о држављанству Републике Србије (оригинал или оверену 
фотокопију, не старије од шест месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију са холо-
грамом); доказ да зна српски језик (уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из члана 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања на српском 
језику, сматра се да је достављањем доказа о образовању 
доставио и доказ да зна српски језик); доказ о најмање осам 
година рада у области образовања и васпитања - оригинал 
потврду; оверен препис или оверену фотокопију лиценце 
за директора установе (ако је кандидат поседује); оверену 
фотокоију доказа о резултату стручно-педагошког надзо-
ра у раду кандидата, уколико је надзор вршен (извештај 
просветног саветник); уколико се на конкурс пријави лице 
које је претходно обављало дужност директора установе 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања, оверену фото-
копију; радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби и предлогом програма рада директора. Докумен-
тација без доказа о положеном испиту за директора сма-
траће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан да у 
законском року положи наведени испит у складу са чланом 
122 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматра-
не, као ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежног органа (суда, органа општинске, градске 
управе, јавног бележника). Рок за подношење пријаве на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања огласа. Министар 
врши избор директора у року од 30 дана од дана пријема 
документације који му је доставио Школски одбор и доноси 
решење о његовом именовању, о чему школа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс. Пријаве са докази-
ма о испуњавању свих услова тражених конкурсом слати 
у затвореној коверти препорученом поштом, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора“, на горенаведе-
ну адресу или донети лично на адресу школе, од 08.00 до 
14.00 часова.

ЛЕСКОВАЦ

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“ 

16000 Лесковац, Саве Ковачевића 69
тел. 016/212-980

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 04.09.2019. 
године за радно место дипломирани економиста за рачу-
новодствене послове (шеф рачуноводства), на одређено 
време ради замене одсутног запосленог преко 60 дана (до 
повратка одсутног запосленог са неплаћеног одсуства), са 
50% радног времена, исправља се у делу броја извршила-
ца, тако што уместо: 1, треба да стоји: 2 извршиоца. У 
осталом делу оглас остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ“

16000 Лесковац, Лесковачког одреда 6
тел. 016/243-244

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну спре-
му; обуку за педагошког асистента (завршен прописани 
програм обуке за рад са децом и ученицима ромске нацио-
налне мањине); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давања 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; има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњавању услова: 
пријавни формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, потписана биографија 
кандидата, оригинал или оверена фотокопија уверења о 
неосуђиваности, доказ о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад, уколико је неопходан. Доказ 
о здравственој способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Кандидати чије су пријаве благовре-
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мене, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњавају услове за оглашено радно место, упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на контакт адресе 
које су навели у својим пријавама. Разговор са кандидати-
ма ће се обавити у просторијама ОШ „Светозар Марковић“, 
Лесковачког одреда 6, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт телефона 
које су навели у својим пријавама. Неблаговремене, непот-
пуне, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
тражени докази, у оригиналу или фотокопији овереној у 
општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком конкурсне комисије. Рок за подношење пријава 
је осам дана од дана објављивања огласа у листу Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови“. Пријаве се под-
носе на адресу школе, уз назнаку „Пријава за конкурс“.

ОШ „РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ“
16232 Бошњаце
тел. 016/855-006

Наставник ромског језика са елементима 
националне културе

са 22,22% радног времена, на одређено 
време за школску 2019/2020. годину

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање које подразумева 
одговарајуће високо образовање стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалистич-
ке академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије), по пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године или на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10.09.2005. године, у скла-
ду са Правилником о врсти стручне спреме за рад настав-
ника у основној школи.

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2019/2020. 

годину

УСЛОВИ: 1. завршена средња школа - IVстепен; завршен 
уводни модул програма  за стручно оспособљавање педа-
гошких асистената; познавање ромског језика.

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају и следеће усло-
ве: 2. поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; 3. неосуђиваност 
правоснажном 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 породици, одузи-
мање 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, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и да за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Докази о испуњености услова из 
тачака 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на конкурс, а 
доказ из тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о 
раду. Потребно је да кандидати попуне пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства и одштам-
паног заједно са потребном документацијом о испуњености 
услова доставе установи. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити преко телефона: 016/855-006. 
Уз пријавни формулар са званичне странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидат треба 
да достави: диплому о стеченом образовању, кандидат 
који конкурише за педагошког асистента доказ о заврше-
ном уводном модулу програма за стручно оспособљавање 
пегадошких асистената; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству Републике Србије (не старије од 
6 месеци), уверење да није осуђиван за наведена кривич-
на дела, биографију са кретањем у служби. Знање српс-
ког језика кандидат доказује дипломом о стеченом обра-
зовању. Уверење о здравственој способности за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат прибавља од служ-
бе медицине рада, пре закључења уговора о раду. Конкурс 
остаје отворен 8 дана од дана објављивања на сајту НСЗ и 
у публикацији „Послови“. Документација се подноси у ори-
гиналу или овереној копији (овера код јавног бележника). 
Пријаве са документацијом слати на адресу школе: Основ-
на школа „Радоје Домановић“ Бошњаце, 16232 Бошњаце, 
са назнаком „За конкурс“. Непотпуна документација неће 
бити узета у разматрање.

НИШ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ
ВАСПИТАЊА У НИШУ
18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању доцент или ванредни 
професор за ужу научну област Научне 

дисциплине у спорту и физичком 
васпитању

предмети Катедре за примењену 
кинезиологију

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и стицања 
звања наставника прописани су чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, чланом 165 Статута Универзитета у Нишу: 
за доцента може бити изабрано лице које је претходне сте-
пене студија завршило са просечном оценом најмање 8, 
односно које има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи, има научни назив доктора 
наука и има научне, односно стручне радове објављене у 
научним часописима или зборницима, са рецензијама; у 
звање ванредног професора може бити изабрано лице које 
поред услова за звање доцента има и више научних радова 
од значаја за развој науке, у ужој научној области за коју се 
бира, објављених у међународним или водећим домаћим 
часописима, са рецензијама, оригинално стручно оства-
рење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нову 
сорту и сл.), односно руковођење или учешће у научним 
пројектима, објављен уџбеник или монографију, практикум 
или збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима. Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана расписивања конкурса. Кандидати достављају: 
пријаву са биографским подацима, препис дипломе о науч-
ном називу доктора наука, списак радова са библиограф-
ским подацима, као и саме радове, на адресу Факултета 
спорта и физичког васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а, 
Ниш. Кандидати су дужни да попуне образац о испуње-
ности услова за избор у звање наставника који се налази на 
веб-порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За 
попуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички 
налог, а уколико кандидат нема кориснички налог, неоп-
ходно је да се обрати администратору Факултета на e-mail: 
info@fsfv.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања кориснич-
ког налога, кандидатима се препоручује да се јаве најкас-
није 24 часа пре истека конкурсног рока.

Наставник у звању доцент за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању
предмети Катедре теоријско-методолошких 

предмета и предмети Катедре индивидуалних 
спортова

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа наставника 
прописани су чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 165 Статута Универзитета у Нишу: у звање доцента 
може бити изабрано лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање 8, односно које 
има најмање три године педагошког искуства на високош-
колској установи, има научни назив доктора наука и има 
научне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати достављају: пријаву са биографским подацима, 
препис дипломе о стеченом стручном, академском и науч-
ном називу, списак радова са библиографским подацима, 
као и саме радове, на адресу Факултета спорта и физичког 
васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а, Ниш. Кандидати су 
дужни да попуне образац о испуњености услова за избор 
у звање наставника који се налази на веб-порталу Универ-
зитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неоп-
ходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико кан-
дидат нема кориснички налог, неопходно је да се обрати 
администратору Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради 
благовременог отварања корисничког налога, кандидати-
ма се препоручује да се јаве најкасније 24 часа пре истека 
конкурсног рока.

Наставник у звање доцент за ужу научну 
област Научне дисциплине у спорту и 

физичком васпитању
предмети Катедре теоријско-методолошких 

предмета

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа наставника 
прописани су чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 165 Статута Универзитета у Нишу: у звање доцента 
може бити изабрано лице које је претходне степене студија 
завршило са просечном оценом најмање 8, односно које 
има најмање три године педагошког искуства на високош-

колској установи, има научни назив доктора наука и има 
научне, односно стручне радове објављене у научним часо-
писима или зборницима, са рецензијама. Рок за пријављи-
вање кандидата је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Кандидати достављају: пријаву са биографским подацима, 
препис дипломе о стеченом стручном, академском и науч-
ном називу, списак радова са библиографским подацима, 
као и саме радове, на адресу Факултета спорта и физич-
ког васпитања у Нишу, Чарнојевића 10а, Ниш. Кандидати 
који се пријављују на конкурс за избор у звање дужни су 
да попуне образац о испуњености услова за избор у звање 
наставника који се налази на веб-порталу Универзитета у 
Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За попуну обрасца неопходно 
је да кандидат има кориснички налог, а уколико кандидат 
нема кориснички налог, неопходно је да се обрати адми-
нистратору Факултета на e-mail: info@fsfv.ni.ac.rs. Ради бла-
говременог отварања корисничког налога, кандидатима се 
препоручује да се јаве најкасније 24 часа пре истека кон-
курсног рока.

МАШИНСКА ШКОЛА У НИШУ
18000, Шумадијска 1-а

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице које: 1. 
поседује одговарајуће високо образовање (члан 140 ст. 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања), за 
наставника, педагога или психолога, и то за рад у подручји-
ма рада Машинство и обрада метала и Саобраћај - група 
за железнички саобраћај, 2. испуњава услове за пријем у 
радни однос у установи (члан 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања: да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање), 3. поседује дозво-
лу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 4. 
поседује обуку и положен испит за директора установе, 5. 
има најмање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, после стеченог одговарајућег 
образовања, 6. има држављанство Републике Србије. 
Испуњавање наведених услова доказује се: уверењем о 
држављанству, овереним преписом/фотокопијом дипломе 
о стеченом образовању, доказом о знању српског језика 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на српском језику), овереним преписом/фотокопијом доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, лекарским уверењем о психичкој, физичкој 
и здравственој способноси за рад са децом и ученицима, 
доказом о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања, потврдом о радном искуству, доказом о 
резултатима стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе), овереним пре-
писом/фотокопијом лиценце за директора установе (ако је 
кандидат поседује), прегледом кретања у служби са био-
графским подацима (необавезно), доказом о својим струч-
ним и организационим способностима (необавезно). Дока-
зи се подносе у оригиналу, не старијем од шест месеци или 
овереној фотокопији (овера не сме да буде старија од шест 
месеци). Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публиокацији „Послови”. 
Пријаве се подносе у затвореном омоту, са назнаком „За 
конкурс за избор директора“, препорученом пошиљком 
на адресу: Машинска школа у Нишу, Шумадијска 1-а или 
лично у секретаријату школе, сваког радног дана од 7.30 
до 14.30. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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НОВИ ПАЗАР

ОШ „МЕША СЕЛИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Стевана Немање бб

тел. 020/5403165

Наставник математике
на одређено време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства ради неге 

детета, а најдуже до 13.03.2021. године

Наставник српског језика
за 66% радног ангажовања, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета, а 

најдуже до 20.03.2020. године

Наставник физичког васпитања
за 20% радног ангажовања, на одређено 

време до повратка запослене са породиљског 
одсутва и одсуства ради неге детета, а 

најдуже до 05.04.2020. године

Наставник физичког васпитања
за 70% радног ангажовања, на одређено 

време до повратка запосленог који је ступио 
на место директора школе, а најдуже до 

25.08.2023. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 139, 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“, број 88/17, 27/2018 и 
др.закон и 10/2019) и то: одговарајуће високо образовање 
у складу са члановима 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 
и 11/19) за рад на радном месту наставника српског језика, 
математике, физичког васпитања; да има психичку, физич-
ку и здраствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискиминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом достављају школи. Потреб-
на докумантација: извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија), уверење о држављанству 
не старије од шест месеци (оригинал или оверена фотоко-
пија), оверена фотокопија дипломе о стеченом образовању 
(уколико је кандидат завршио образовање по прописима 
који важе од 10. септембра 2005. године доставља оверену 
фотокпију дипломе основних студија и оверену фотопко-
пију дипломе мастер студија), уверење из МУП-а из казнене 
евиденције не старије од шест месеци; доказ о знању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи се дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену споспобност за рад са децом и ученицима 
- уверење не старије од шест месеци, изабрани кандидат 
ће доставити пре закључења уговора о раду. Пријаве са 
потребним документима слати на горе наведену адресу, 
за назнаком: „За конкурс - назив радног места за које се 
конкурише“ или лично доставити управи школе. Пријаве 
кандидата који не испуњавају услове конкурса у погледу 
прописаног степена и врсте образовања, као и непотпуне 
(не садрже сва тражена документа прописана конкурсом) 
и неблаговремене пријаве, неће се узимати у разматрање 
приликом одлучивања о пријему у радни однос. Рок за дос-
таву пријава на конкурс је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања конкурса у листу „Послови“. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. Ближе 
информације о конкурсу се могу добити и на горе наведени 
телефон школе.

НОВИ СА Д

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕТИЊСТВО”

21230 Жабаљ, Николе Тесле 47/а
тел./факс: 021/832-894

Васпитач
на српском језику

8 извршилаца

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 
139, 140 и чланом 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и то: 1) да има стечено одгова-
рајуће високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије); 2) на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; 3) на студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специјалистичке 
струковне студије); 4) студијама у трајању од три године 
или више образовање.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 -др. закони и 10/2019). Кан-
дидати морају испуњавати и посебне услове за обављање 
послова код послодавца, у погледу потребног знања и 
радног искуства: положен испит за лиценцу за васпитача. 
Уз пријавни формулар кандидат треба да достави: био-
графију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато 
од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци). Уколико поседује положен испит за лиценцу, 
кандидат доставља оверену фотокопију лиценце или уве-
рења о положеном испиту за лиценцу. Доказ да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, доставља кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом кандидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Пријаве достави-
ти лично или поштом на адресу: Предшколска установа 
„Детињство“, Николе Тесле 47/а, 21230 Жабаљ, са назна-
ком „За конкурс“, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Остале информације 
могу се добити на број телефона: 021/832-894.

Педагошки асистент
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и услове прописане чл. 
136, 139 и чланом 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019). Потребно је да кандидат има мини-
мум средњу стручну спрему. Педагошки/ка асистент/киња 
може бити особа различитог образовања. Не постоји услов 
за бављење овим послом који се односи на формално 
образовање, образовна структура педагошких асистената 
је веома различита. Једини услов који се односи на образо-
вање јесте завршена обука за обављање овим занимањем.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, у складу са чланом 154 став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/2018 -др. закони и 10/2019). Уз 
пријавни формулар кандидат треба да достави: биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; потврду о завршеној обуци за педагошког асистен-
та, уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (издато 
од надлежног МУП-а, оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена копија, не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена копија, не старије 
од 6 месеци). Доказ да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад, доставља кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском језику. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве доставити лично или поштом на адресу: 
Предшколска установа „Детињство“, Николе Тесле 47/а, 
21230 Жабаљ, са назнаком „За конкурс“, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматра-
ти. Остале информације могу се добити на број телефона: 
021/832-894.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Асистент, поље Друштвено-
хуманистичке науке, научна област 

Физичко васпитање и спорт, ужа научна 
област Кинезиологија

на одређено време
2 извршиоца

УСЛОВИ: Уписане докторске студије из одговарајуће нау-
чне области (физичко васпитање и спорт) и испуњеност 
услова прописаних чланом 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 
73/2018) за избор у звање асистента, односно завршене 
основне академске студије из области физичког васпитања 
и спорта са просечном оценом најмање 8, завршене мастер 
академске студије из области физичког васпитања и спорта 
са просечном оценом најмање 8, као и смисао за наставни 
рад.

ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених чланом 84 
Закона о високом образовању, кандидат треба да испуњава 
и услове предвиђене Законом о раду и чланом 52 Статута 
Факултета за спорт и туризам. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат треба да поднесе доказе о испуњености услова кон-
курса: радну биографију, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), оригинале или овере-
не фотокопије диплома завршених основних и мастер сту-
дија, потврду факултета о уписаним докторским студијама, 
фотокопију личне карте, уверење о некажњавању издато 
од стране надлежног државног органа, уверење да није 
осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред надлежним 
органима не води кривични поступак против кандидата, 
списак објављених радова (уколико их има) и да достави 
саме радове. Пријаву са наведеним доказима о испуњењу 
услова конкурса сви кандидати могу послати на поштанску 
адресу: Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка 30а, 
Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Информације о кон-
курсу се могу добити на број телефона: 021/530-633 или 
021/530-231, сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ШАМУ МИХАЉ“

21226 Бачко Петрово Село, Др Имреа Киша 34

Педагошки асистент
на одређено време за школску 2019/2020. 

годину

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице, под условима прописаним законом и то ако: 1) 
има одговарајуће образовање - IV степен стручне спреме 
и завршена обука за педагошког асистента; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
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законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
мађарски језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 
познавање ромског језика је пожењно. Наведени услови се 
доказују приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из става 3 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Пријава на конкурс се састоји од: оверене фото-
копије дипломе/уверењa о школској спреми, уверењa о 
некажњавању лица, уверењa о држављанству, изводa из 
матичне књиге рођених, доказa о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад, доказa о савладаној обуци 
за педагошког асистента, пријавног формулара (са званич-
не странице Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја). Пријаве доставити путем поште на адресу: ОШ 
„Шаму Михаљ“, Др Имреа Киша 34, 21226 Бачко Петрово 
Село. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОЖЕФ АТИЛА“

21000 Нови Сад, Шарпланинска 28

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених Законом о раду, кандидати морају испуња-
вати и посебне услове прописане у чл.139, 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019) и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити следећа доку-
мента: доказ о одговарајућој стручној спреми, најмање 
четврти степен стручне спреме (оригинал или оверену 
копију дипломе), уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију, не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о завршеном најмање уводном 
модулу обуке за педагошког асистента, по програму обуке 
коју организује Министарство просвете, науке и технолош-
ког развоја, лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здраственој способности за рад са ученицима се доставља 
непосредно пре закључења уговора о раду, уверење из 
казнене евидеције да кандидат није правоснажном пре-
судом осуђиван за кривична дела, установа прибавља по 
службеној дужности, пре закључења уговора о раду. Прија-
ве слати на адресу: Основна школа „Јожеф Атила“, Шар-
планинска 28, 21000 Нови Сад (лично или путем поште). 
Рок за предају пријава је 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узима-
ти у разматрање.

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

Алибунар

Васпитач
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запослене са породиљског одсуства, 
неге детета, односно годишњег одмора, за 

рад у објекту у Владимировцу

УСЛОВИ: лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, мастер струковне 
студије) и специјалистичке струковне студије, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање у периоду од 10. 
септембра 2005. године до 7. октобра 2017. године; или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; или на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије), студијама у трајању 
од три године или више образовање; или изузетно: лице 
које има средње образовање и године радног искуства на 
тим пословима стеченог до дана ступања на снагу прописа 
којима се уређује област предшколског васпитања и обра-
зовања и има дозволу за рад (лиценцу). Кандидати треба 
да испуњавају следеће услове: 1) одговарајуће образо-
вање; 2) да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; 3) да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тач-

ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/17, 27/18 и 10/19); 4) да 
имају држављанство Републике Србије; 5) да знају српски 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Уз одштампани формулар пријаве на конкурс који 
кандидати попуњавају на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја РС, 
дужни су да доставе и уверење о држављанству РС - не ста-
рије од 6 месеци, фотокопију личне карте, извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис - фотокопију дипломе, 
уверење о неосуђиваности - не старије од 6 месеци, доказ о 
знању језика на коме се остварује васпитно-образовни рад 
- у обавези су да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику у виду доказа о положеном 
испиту из српског језика са методиком по програму одго-
варајуће високошколске установе. Здравствено уверење 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом - подноси изабрани кандидат након доно-
шења одлуке о избору. Обавезан је контакт телефон кан-
дидата. Кандидати који уђу у ужи круг, подлежу провери 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошљавања при-
меном стандардизованих поступака. Уколико је кандидат 
већ извршио проверу психофизичких способности, обавез-
но назначити у молби кад је и где извршена. Све копије 
морају бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања у листу „Послови“. По завр-
шетку конкурса предата документа се неће враћати кан-
дидатима. Пријава се подноси лично у просторијама уста-
нове, радним данима од 8 до 13 часова или путем поште 
на адресу: Предшколска установа „Полетарац“, Алибунар, 
Вука Караџића 6, 26310 Алибунар.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ АЛЕКСАНДАР I”

12000 Пожаревац, Симе Симића 3
тел. 012/511-480

Директор
за мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/2007 
и 27/2018 - др. закон), односно: да има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 наведеног закона за наставни-
ка те врсте школе и подручја рада, педагога и психолога 
стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисципинарне студије другог степена које комбинују 
целину 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 психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, одузимања 
малолетног лица, запуштања и злостављања малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примања или 
давања мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
првом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање, као и да против кандидата није покренута 
истрага нити подигнута оптужница; да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дужности; 
да има држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
да има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен испит за 
директора установе (без овог услова пријава се неће сма-
трати непотпуном већ ће кандидат који буде изабран бити 
дужан да у законском року положи овај испит).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обавези да 
приложи: оверену копију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену копију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; оригинал или оверену копију потврде о радном стажу 
са најмање осам година рада у области образовања - не 

старије од 6 месеци (кандидат који није у радном односу 
доставља оверену копију радне књижице); оригинал или 
оверену копију уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора - не старије од 6 месеци; 
оригинал или оверена копија уверења да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за наведена кривич-
на дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, не старије од 6 месеци; уверење 
привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству - не старије од 6 месе-
ци; оригинал или оверену копију извода из матичне књиге 
рођених - оверена копија не старија од 6 месеци; доказ у 
форми оверене копије за кандидата који је обављао или 
обавља функцију директора школе о резултату стручно-пе-
дагошког надзора школе и оцену спољашњег вредновања; 
лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (доставља кан-
дидат који је изабран непосредно пре закључења уговора 
о уређивању међусобних права, обавеза и одговорности); 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад доставља кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и доставља га одштампаног уз осталу документацију. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља и краћу биографију 
са прегледом кретања у служби као и предлогом програма 
рада директора за наредни мандатни период. Кандидат за 
директора школе који нема положен испит за директора 
за случај да буде изабран дужан је да овај испит положи 
у року од две године од ступања на дужност. Кандидат је 
дужан да комплетну конкурсну документацију достави на 
горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора 
школе”. Пријаве се могу доставити поштом или лично у 
секретаријату школе. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Све информације могу 
се добити на телефон: 012/511-480, сваког радног дана од 
8.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ГАЛЕБ“

12300 Петровац на Млави, Извидничка 17

Васпитач
на одређено време, најдуже до завршетка 

радне 2019/20. године
4 извршиоца

УСЛОВИ: у радни однос за васпитача може бити примљено 
лице под условима прописаним Законом и ако има одгова-
рајуће високо образовање на студијама првог степена, сту-
дијама другог степена, студијама у трајању од три године, 
као и одговарајуће више образовање.

Дефектолог-олигофренолог
на одређено време, најдуже до завршетка 

радне 2019/20. године

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог степе-
на (мастер академске студије), мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), на основним студија-
ма у трајању од најмање четри године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године.

Спремачица
на одређено време, најдуже до завршетка 

радне 2019/20. године

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним Законом и ако има одговарајуће 
образовање, и то: основно образовање.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са зва-
ничне интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, лично или на горенаведену адресу, са назнаком 
„Пријава на конкурс”. Услови за рад на радном месту за све 
кандидате су следећи: а) да има одговарајуће образовање, 
б) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом, в) 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 родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 

Наука и образовање
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добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; г) да има 
држављанство Републике Србије; д) да зна српски језик и 
језик на коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази 
о испуњености услова из тачака а), в), г) и д) достављају се 
уз пријаву, а доказ о испуњености услова из тачке б) дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Конкурс за пријем 
у радни однос спроводи Конкурсна комисија, коју ће дирек-
тор именовати посебним решењем. 

ОСНОВНА ШКОЛА 
„МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ” 

12254 Раброво, Светог Саве бб

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, у централној 

школи у Раброву

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане 
чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018-
др. закони10/2019) и то: 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,10/2019), као и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) 
за рад на радном месту наставника разредне наставе; 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 три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштитећних међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад. У скла-
ду са чланом 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају сле-
дећу документацију: извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о поседовању образовања из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина (потврду 
високошколске установе о броју бодова, доказ о положе-
ном испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије и психологије); уверење МУП-а из казнене 
евиденције; доказ о знању језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи се доставља уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику; доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће доста-
вити пре закључења уговора о раду (лекарско уверење). 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
узете у разматрање. Пријаве слати на адресу школе: ОШ 
„Милутин Миланковић“, Светог Саве бб, 12254 Раброво, са 
назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 012/885-120.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАСЛАЧАК“

36310 Сјеница, Нова бб

Васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

4 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће високо образо-

вање на студијама првог степена, студијама другог степена, 
студијама у трајању од три године, више образовање - вас-
питач, у складу са посебним законом; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја. Уз пријавни формулар кандидат 
треба да достави: биографију, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству Републике Србије, ове-
рен препис (фотокопију) дипломе о стеченој стручној спре-
ми, уверење МУП-а о неосуђиваности за дела из тачке 3. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Доказ да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад доставља кандидат које одго-
варајуће образовање није стекао на српском језику. Рок за 
пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаву на 
конкурс и осталу потребну документацију заинтересовани 
кандидати могу доставити лично или поштом, на адресу: 
Предшколска установа „Маслачак“.

СМЕДЕРЕВО

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник српског језика и књижевности
са 25% радног времена, на одређено време 
ради замене запосленог који ће у школској 

2019/2020. години обављати дужност 
помоћника директора школе

Наставник физичког васпитања
са 25% радног времена, на одређено време 
ради замене запосленог који ће у школској 

2019/2020. години обављати дужност 
помоћника директора школе

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело, прописа-
но чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 
88/2017- даље: Закон), да има одговарајуће образовање: 
кандидати за радно место наставник, треба да испуњавају 
услове из члана 140 Закона - што значи да треба да поседу-
ју одговарајуће високо образовање стечено на: студијама 
другог степена (мастер академске, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембара 2005. године, а изузетно да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или више образовање, под условом да је тражено 
образовање стекао на језику на коме се остварује тај рад 
по програму одговарајуће високошколске установе, да 
испуњава услове из члана 142 став 1 и 4 Закона, који пред-
виђају да наставник из става 1 члана 140 Закона, мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова и сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из става 1 чла-
на 142 Закона, потребно је да кандидат испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања, прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе 
оригинале или оверене фотокопије следећих докумената 
(обавезно): попуњен пријавни формулар објављен на зва-
ничној интернет страници Министарства и да га заједно са 

потребном документацијом доставе школи у року од осам 
дана од дана објављивања конкурса; диплому или уве-
рење о стеченом одговарајућем образовању; уверење о 
држављанству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
шест бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - издат од стране 
одговарајуће високошколске установе, односно уверење 
или други одговарајући документ о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија; краћу биографију; 
доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, про-
писана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, саставни је део 
пријаве на конкурс, а психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служба за запо-
шљавање, пре закључења уговора о раду; доказ да кан-
дидат није под истрагом. Кандидат који је раније обавио 
психолошку проверу способности за рад са децом и уче-
ницима, може уз пријаву да достави податке о томе када 
је и где провера извршена. Изабрани кандидат је у оба-
вези да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са децом и ученицима достави 
пре закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
која нису оверене од надлежног органа неће се узимати у 
обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се раз-
матрати. Попуњен пријавни формулар са одговарајућим 
доказима (документацијом), подноси се у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса, на адресу: Основна школа 
„Свети Сава” Велика Плана, Булевар деспота Стефана 40, 
11320 Велика Плана, са назнаком „За конкурс”. Телефон за 
информације: 026/516-021, Сузана Ристић, секретар школе.

ОШ „СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана

Булевар деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Наставник немачког језика и 
књижевности

са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене запосленог који је на одсуству са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има држављанство 
Републике Србије, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело, прописа-
но чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број: 
88/2017 - даље: Закон); да има одговарајуће образовање: 
кандидати за радно место наставника треба да испуњавају 
услове из члана 140 Закона, што значи да треба да поседу-
ју одговарајуће високо образовање стечено на: студијама 
другог степена - мастер академске, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005.
године, на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембара 2005. године, а изузетно да је 
стекао одговарајуће високо образовање на студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем, под условом да је траже-
но образовање стекао на језику на коме се остварује тај 
рад по програму одговарајуће високошколске установе, да 
испуњава услов из члана 142 став 1 и 4 Закона, који пред-
виђају да наставник из става 1 члана 140 Закона, мора да 
има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова и сматра 
се да наставник који је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, има образовање из става 1 чла-
на 142 Закона, потребно је да кандидат испуњава услове у 
погледу степена и врсте образовања, прописане Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, број: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017). Уз пријаву на конкурс кандидати за 
радно место наставника немачког језика и књижевности 
треба да доставе оригинале или оверене фотокопије сле-
дећих докумената (обавезно): попуњен пријавни формулар 
објављен на званичној интернет страници Министарства и 
да га заједно са потребном документацијом доставе школи 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса; диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; уве-
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рење о држављанству (не старије од шест месеци); извод 
из матичне књиге рођених; доказ о поседовању образо-
вања из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стеченом на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова - издат од 
стране одговарајуће високошколске установе, односно уве-
рење или други одговарајући документ о положеном испи-
ту из педагогије и психологије у току студија; краћу биогра-
фију. Доказ о неосуђиваности за наведена кривична дела, 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона, саставни је 
део пријаве на конкурс, а психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши надлежна служба за 
запошљавање, пре закључења уговора о раду; доказ да 
кандидат није под истрагом. Кандидат који је раније обавио 
психолошку проверу способности за рад са децом и учени-
цима, може уз пријаву да достави податке о томе када је 
и где провера извршена. Изабрани кандидат је у обавези 
да лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима достави пре 
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената која 
нису оверене од надлежног органа неће се узимати у обзир. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Попуњен пријавни формулар са одговарајућим доказима 
(документацијом), подноси се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горенаведену адресу, са назна-
ком „За конкурс”. Контакт за информације Сузана Ристић, 
секретар школе, телефон: 026/516-021.

ОШ „ХЕРОЈ РАДМИЛА 
ШИШКОВИЋ“

11420 Смедеревска Паланка, Змај Јовина 27
тел. 026/313-060

Професор разредне наставе
предмет Српски језик, I циклус, са 28% 
радног времена, на одређено време до 

31.8.2020. године

Професор разредне наставе
предмет Математика, I циклус, са 28% радног 

времена, на одређено време до 31.8.2020. 
године

Психолог
предмет Основне животне вештине, I циклус, 
са 7,60% радног времена, на одређено време 

до 31.8. 2020. године

Професор српског језика
предмет Српски језик, II, III циклус, са 

30% радног времена, на одређено време до 
31.8.2020. године

Професор математике
предмет Математика, II, III циклус, са 39,3% 

радног времена, на одређено време до 
31.8.2020. године

Професор енглеског језика
предмет Енглески језик, I, II, III циклус, са 
25,30% радног времена, на одређено време 

до 31.8.2020. године

Наставник или стручни сарадник основне 
школе

предмет Предузетништво, II, III циклус, са 
7,10% радног времена, на одређено време до 

31.8.2020. године

Професор информатике и рачунарства
предмет Дигитална писменост, I, II, III 

циклус, са 15,30% радног времена

Професор физике
предмет Физика, II, III циклус, са 9,40% 
радног времена, на одређено време до 

31.8.2020. године

Хемија
предмет Хемија, II, III са 9,40% радног 

времена, на одређено време до 31.8.2020. 
године

Професор предмета грађанско 
васпитање и стручни сарадник основне 

школе
предмет Одговорно живљење у грађанском 
друштву, II, III циклус, са 16,60% радног 
времена, на одређено време до 31.8.2020. 

године

Професор биологије, хемије, физике
предмет Примењене науке, III циклус, са 

6,9% радног времена, на одређено време до 
31.8.2020. године

Професор историје
предмет Историја, II, III, са 9,40% радног 
времена, на одређено време до 31.8.2020. 

године

Професор географије
предмет Географија, II, III циклус, са 9,40% 

радног времена, на одређено време до 
31.8.2020. године

Професор биологије
предмет биологија, II, III циклус, са 9,5% 

радног времена, на одређено време до 
31.8.2020. године

Андрагошки асистент
у складу са Законом, I, II, III циклус, са 100% 
радног времена, на одређено време до 31.8. 

2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да поседују стручну спрему у складу са чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу са 

Правилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи; да испуњавају услове 
за пријем у радни однос у складу са чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања; да имају сав-
ладан Интегрални програм обуке за остваривање програма 
основног образовања одраслих, у складу са Правилником о 
врсти образовања наставника који остварују програм обра-
зовања одраслих, модул I и II. Рок за пријављивање на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченој струч-
ној спреми; доказ о поседовању држављанства Републике 
Србије (уверење о држављанству или извод из матичне 
књиге рођених); доказ да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; доказ да знају српски језик. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и преко теле-
фона 026/313-060.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Наставник саобраћајне групе предмета
на одређено време до повратка запосленог са 

функције, са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломирани сао-
браћајни инжењер, дипломирани инжењер саобраћаја, 
мастер инжењер саобраћаја, претходно завршене основне 
академске студије у области саобраћајног инжињерства на 
студијском програму, односно модулу друмски и градски 
саобраћај и транспорт - безбедност друмског саобраћаја. 
Кандидати треба да испуњавају услове прописане Законом 
о раду, услове из члана 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закон и 10/2019), као и Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника, стручних сарадника и 
помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Саобраћај.
ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за 
наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад 
у образовању или положеном испиту за лиценцу (осим за 
лица која заснивају радни однос у својству приправника 
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кан-
дидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни су 
да се подвргну провери психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у 
складу са чл. 154 и 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-
др. и 10/2019-закон), по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Канди-
дат мора знати језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наставник електротехничке групе 
предмета

на одређено време до повратка запосленог са 
функције, са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипл. инжењер елек-
тротехнике, дипл. електротехнички инжењер - смер елек-
троника. Кандидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о раду, услове из чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019), као и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама у подручју 
рада Електротехника.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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ОСТАЛО: Уз одштампан попуњен пријемни формулар 
са званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, на конкурс доставити: ове-
рену фотокопију дипломе или уверења о стеченој струч-
ној спреми, уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, уверење да кандидат није осуђиван, а за 
наставника - уверење о положеном стручном испиту за рад 
у образовању или положеном испиту за лиценцу (осим за 
лица која заснивају радни однос у својству приправника 
или на начин утврђен као за приправнике). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за рад 
са децом и ученицима доставља се пре закључења уговора 
о раду. У току трајања поступка одлучивања о избору, кан-
дидати за сва радна места који уђу у ужи избор дужни су 
да се подвргну провери психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање, применом стандардизованих поступака, а у 
складу са чл. 154 и 155 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-
др. и 10/2019-закон), по распореду који утврди школа у 
сарадњи са Националном службом за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавештени. Канди-
дат мора знати језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Пријаве слати на горе наведе-
ну адресу, са назнаком: „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

СОМБОР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ

25000 Сомбор, Лазе Костића 3

Андрагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема; средња стручна спрема 
прописана чл. 6 Правилника о условима у погледу пропи-
са, опреме, наставних средстава и степена и врсте стручне 
спреме наставника и андрагошких асистената за оствари-
вање наставног плана и програма основног образовања 
одраслих; држављанство Републике Србије; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са полазницима 
и ученицима; неосуђиваност правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца или за неко од кривичних 
дела наведених у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; савладан Интегрални 
програм обуке за остваривање функционалног основног 
образовања одраслих, предвиђен правилником о врсти 
образовања наставника који остварују Наставни план и 
програм функционалног основног образовања одраслих, 
који је донео министар просвете. Уз пријаву се прилажу 
оверене фотокопије следећих докумената: уверење о 
држављанству; диплома о стеченој стручној спреми; доказ 
о савладаном Интегралном програму обуке за остваривање 
функционалног основног образовања одраслих. Пријаве уз 
које се не доставе сви горе наведени документи ће се сма-
трати непотпуним. Пријаве које се доставе након горена-
веденог рока ће се сматрати неблаговременим. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање. 
Пријаве доставити у школу лично или препорученом 
пошиљком. Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у пуб-
ликацији „Послови“.

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област Менаџмент 
у образовању

на одређено време, на период од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степе-
на (докторске академске студије), по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, однос-
но научни назив доктора наука стечен по пропису који 
је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године и 
то: научни назив доктор наука менаџмента у образовању; 
научни назив доктор економских наука; научни назив док-
тор - индустријско инжењерство / инжењерски менаџмент. 
Кандидат може бити лице које је сваки од претходних сте-
пена студија завршило са просечном оценом најмање осам, 
односно које има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи и које испуњава и остале усло-
ве предвиђене законом о високом образовању, Статутом и 
општим актима Универзитета у новом Саду и Статутом и 
општим актимаПедагошког факултета у Сомбору. Канди-
дати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа 
студија са додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (preuzet sa: http://www.uns.ac.rs/index.php/

univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje), прило-
жен у штампаној и електронској форми, библиографију 
објављених радова и саме радове, евалуацију студената о 
педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фото-
копију личне карте. Место рада: Сомбор. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрат. Поступак избора у 
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Ста-
тута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Стату-
та и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом 
достављају се Педагошком факултету. Рок за пријаву је 15 
дана од објављивања у листу „Послови“.

Ванредни професор / редовни професор 
за ужу научну област Менаџмент у 

образовању
на одређено време, на период од 5 година, 

осим за редовног професора који се бира на 
неодређено време

УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степе-
на (докторске академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, однос-
но научни назив доктора наука стечен по пропису који 
је уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године, 
и то: научни назив доктор наука менаџмента у образо-
вању; научни назив доктор економских наука; научни 
назив доктор - индустријско инжењерство / инжењерски 
менаџмент. Кандидати морају испуњавати и остале усло-
ве предвиђене Законом о високом образовању, Статутом 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Канди-
дати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа 
студија са додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (preuzet sa: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) приложен у 
штампаној и електронској форми, библиографију објавље-
них радова и саме радове, евалуацију студената о педа-
гошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фотоко-
пију личне карте. Место рада: Сомбор. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Поступак избора у 
звање и заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одредбама Ста-
тута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Стату-
та и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом 
достављају се Педагошком факултету. Рок за пријаву је 15 
дана од објављивања у публикацији „Послови“.

Наставник за ужу научну област 
Дефектолошке науке

на одређено време, на период од 5 година, 
осим за редовног професора који се бира на 

неодређено време

УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег степе-
на (докторске академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10.09.2005. године, однос-
но научни назив доктора наука стечен по пропису који је 
уређивао високо образовање пре 10.09.2005. године и то: 
научни назив доктор наука-специјална едукација и рехаби-
литација. Кандидати морају испуњавати и остале услове 
предвиђене Законом о високом образовању, Статутом и 
општим актима Универзитета у новом Саду и Статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. Канди-
дати уз пријаву подносе: фотокопије диплома свих нивоа 
студија са додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (preuzet sa: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje), прило-
жен у штампаној и електронској форми, библиографију 
објављених радова и саме радове, евалуацију студената о 
педагошком раду, уверење о некажњавању (МУП) и фото-
копију личне карте. Место рада: Сомбор. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Поступак избора 
у звање и заснивање радног односа спроводи се у складу 
са одредбама Закона о високом образовању, одредбама 
Статута и општих аката Универзитета у Новом Саду и Ста-
тута и општих аката Факултета. Пријаве са документацијом 
достављају се Педагошком факултету. Рок за пријаву је 15 
дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

22320 Инђија, Душана Јерковића 17а
тел. 022/560-514

Васпитач
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице 

које испуњава следеће услове и ако: 1) има одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена (основне 
академске, основне струковне, специјалистичке струковне 
студије), односно на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), или на студијама у трајању од три 
године или више образовање - васпитач; 2) има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом; 3) 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање 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 међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има држављан-
ство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати су дужни 
да попуне формулар за пријаву на конкурс који се налази 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Уз одштампани формулар 
потребно је приложити: радну и личну биографију са адре-
сом и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о некажњавању 
из МУП-а, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; доказ о о знању срп-
ског језика на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(кандидат који није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, потребно је да достави уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком, по програму 
одговарајуће високошколске установе); извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену 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 „Прија-
ва на конкурс“. Информације о конкурсу могу се добити у 
предшколској установи и на телефон: 022/560-614, рад-
ним 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. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ” 
Рума, Главна 69

тел./факс: 022/472-035 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: На конкурс се може пријавити кандидат који 
испуњава услове предвиђене чл. 139 и 140 став 1 и 2 
Закона и опште услове и то: 1) да има одговарајуће обра-
зовање; 2) да поседује дозволу за рад; 3) да је савладао 
обуку и да има положен испит за директора установе; 4) 
најмање 8 година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одоварајућег обра-
зовања; 5) да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност са рад са децом и ученицима; 6) да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 7) да зна језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Поред пријаве која треба да садржи радну био-
графију и оквирни план за време трајања мандата, канди-
дат је дужан да достави: доказ о стручној спреми (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе); уверење о држављан-
ству које није старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности правоснажном пре-
судом које издаје надлежна полицијска управа; уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима - не старије од 6 месе-
ци (подноси се пре закључења уговора о раду); потврду 
о радном стажу у просвети; уверење о положеном испиту 
за директора установе (пријава ће се сматрати потпуном 
и уколико кандидта нема положен испит за директора 
установе, али је изабрани кандидат дужан да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност); уверење 
о положеном стручном испиту, односно испиту за лицен-
цу за наставника (оригинал или оверена фотокопија). Рок 
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за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Сва 
потребна обавештења могу се добити од секретара школе 
на тел. 022/472-035. Пријаве са потребном документацијом 
о испуњености услова подносе се лично или на адресу шко-
ле, Главна 69, Рума. 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“

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

Спремачица
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примљено лице које 
испуњава следеће услове и ако: 1) има завршену основну 
школу; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; 3) није осуђивано правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије. Кандидати су дуж-
ни да попуне формулар за пријаву на конкурс који се нала-
зи на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја. Уз одштампани формулар 
потребно је приложити: радну и личну биографију са адре-
сом и контакт телефоном - CV; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; уверење о некажњавању 
из МУП-а, не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству; извод из матичне 
књиге рођених. Доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом прибавља се 
пре закључивања уговора о раду. Рок за подношење прија-
ва 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 „Прија-
ва на конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити у 
Предшколској установи и на телефон: 022/560-614, рад-
ним даном од 07.00 до 14.00 часова. Изабрани кандидат је 
дужан пре закључивања уговора о раду да достави лекар-
ско уверење о здравственој способности. Непотпуне, неу-
редне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

СУБОТИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У
 СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Сегедински пут 9-11

Оглас објављен у публикацији НСЗ „Послови“ број 
823 од 3. априла 2019. године, поништава се у 
целости.

ОШ „СЕЧЕЊИ ИШТВАН“
24000 Суботица, Карађорђев пут 94

тел. 024/525-799

Наставник српског језика и књижевности
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са послова помоћника директора 

на послове наставника, а најдуже до 
31.08.2020. године, са 40% радног времена, 
за рад у одељењима на српском наставном 

језику

Наставник разредне наставе 
на одређено време, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
запосленог са послова помоћника директора 

на послове наставника, а најдуже до 
31.08.2020. године, са 60% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019) и 
то ако: има одговарајуће образовање; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог члана 
доказују се приликом пријема у радни однос и проверавају 
се у току рада. Докази о испуњености услова из става 1 
тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Наставник мора да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Наставник који је у току студија положио испите 
из педагогије и психологије или је положио стручни испит, 
односно испит за лиценцу, сматра се да има напред наведе-
но образовање. Образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина наставник је обавезан да стек-
не у року од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
На основу члана 141 став 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања, послове наставника и стручног 
сарадника може да обавља лице које је стекло средње, 
више или високо образовање на језику на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у пре-
дметној настави може да изводи лице које је стекло високо 
образовање, и то за: Српски језик: професор српског језика 
и књижевности, професор српског језика и књижевности 
са општом лингвистиком, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима, дипломирани филолог српске 
књижевности са јужнословенским књижевностима, про-
фесор, односно дипломирани филолог за српскохрватски 
језик и југословенску књижевност, професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор српскохрватског језика и 
опште лингвистике, професор за српскохрватски језик са 
јужнословенским језицима, професор српскохрватског јези-
ка са источним и западним словенским језицима, профе-
сор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, професор југословенске 
књижевности са страним језиком, дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, професор српског језика и књи-
жевности у одељењима за националне мањине, професор 
српског језика и српске књижевности, дипломирани ком-
паратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратис-
тиком), мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност 
и језик, Српска књижевност и језик са општом књижевно-
шћу. Наставу и друге облике образовно-васпитног рада у 
разредној настави може да изводи: професор разредне 
наставе, наставник разредне наставе, професор педагогије 
са претходно завршеном педагошком академијом или учи-
тељском 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.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да прило-
жи: оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, доказ да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова (уверење високош-
колске установе) или доказ да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или оверену фотокопију 
положеног стручног испита или испита за лиценцу, за оне 
кандидате који то поседују; доказ да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 

одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање (не старије од 6 месеци), уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци) и 
доказ о знању српског језика - доказ да је положио испит из 
тог језика по програму одговарајуће високошколске устано-
ве, који је у обавези да достави кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Сви докази при-
лажу се у овереној фотокопији. Психолошку процену спо-
собности кандидата за рад са децом и ученицима извршиће 
Национална служба за запошљавање применом стан-
дардизованих поступака. У складу са чланом 155 став 1 и 2 
и чланом 154 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, а потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом достављају школи. Прија-
ве са потребном документацијом слати на адресу школе, са 
назнаком: „За конкурс”. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узети у разматрање. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава, о чему ће бити обавештени сви канди-
дати, у складу са законом. Контакт телефон: 024/525-799, 
Гордана Поњаушић, секретар школе.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
Суботица, Марка Орешковића 16

Оглас објављен у публикацији „Послови“ број 830 
од 22.05.2019. године (страна 51), Исправка огла-
са број 833 од 12.06.2019. године (страна 51) и 
Исправка огласа број 835-836 од 26.06.2019. годи-
не (страна 30), поништавају се у целости. 

ШАБАЦ

СТРУЧНА ХЕМИЈСКА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА ШАБАЦ

15000 Шабац, Хајдук Вељкова 10
тел. 015/352-730

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе, поред одгова-
рајућег образовања из члана 140 став 1 и 2 (изузетно и ста-
ва 3 Закона) треба да испуњава и друге услове у складу са 
чл. 139 став 1 истог Закона, услове из чл. 122 Закона, које 
(као документацију) доставља уз пријаву на конкурс и то: 
1) да има одговарајуће образовање из члана 140 став 1 и 2 
(изузетно и став 3) Закона; 2) да има дозволу за рад, однос-
но положен стручни испит за наставника или стручног 
сарадника; 3) да има обуку и положен испит за директо-
ра школе (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да у року од 2 године од дана ступања 
на дужност положи наведени испит); 4) да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 5) 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) да није правоснажном судском 
пресудом осуђиван за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање и давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање што онемо-
гућава рад у образовању (члан 139 став 1 тачка 3) Закона; 
7) да има држављанство Републике Србије; 8) да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат који се пријављује на радно место директора 
школе попуњава пријавни формулар који се може преузе-
ти на званичној интернет старници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (www.mpn.gov.rs / формулар 
за пријем у радни однос у установама образовања и вас-
питања).

ОСТАЛО: Уз одшампани пријавни формулар кандидат тре-
ба да приложи следеће доказе о испуњености услова: 1) 
доказ о стеченом одговарајућем образовању, у складу са 

Наука и образовање
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одредбом чл. 140 став 1 и 2 Закона, оригинал или овере-
на фотокопија дипломе; 2) доказ о поседовању дозволе за 
рад, односно положен стручни испит за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника - оригинал или оверена 
копија документа; 3) доказ о поседовању обуке и положе-
ног испита за директора (уколико га поседује), а изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност - оригинал или оверена копија документа; 4) доказ о 
радном стажу у установи од најмање 8 година на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања - оригинал или оверена копија; 5) доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима - лекарско уверење, не старије од 6 
месеци, оригинал или оверену копију истог; 6) уверење да 
кандидат није осуђиван, у складу са одредбом члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања - оригинал или оверена копија, не старије од 6 
месеци; 7) потврду или уверење надлежног суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истарге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предло-
га за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања - оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци; 8) доказ 
надлежног привредног суда да није правоснажно осуђиван 
за привредни преступ у вршењу раније дужности дирек-
тора (у било ком периоду рада) или вршиоца дужности 
директора - оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци; 9) уверење о држављанству Републике Србије 
- оригинал или оверену фотокопију уверења, не старије 
од 6 месеци; 10) извод из матичне књиге рођених - ори-
гинал или оверена фотокопија; 11) доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); 12) доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања за кандидата 
на конкурсу који је претходно обављао дужност директора 
школе (оригинал или оверену копију докумената), сходно 
члану 123 став 14 Закона; 13) преглед радне биографије и 
предлог програма рада школе. Доказ о испуњености услова 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима доставља кандидат који буде име-
нован за директора пре закључења уговора о међусобним 
правима и обавезама директора. Рок за пријављивање кан-
дидата је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Пријаве, уз одређену документацију, 
достављају се на горенаведену адресу или лично у секре-
таријат школе. О резултатима конкурса кандидати ће бити 
обавештени у року од 8 дана од дана пријема решења о 
именовању директора школе од стране Министра просве-
те, науке и технолошког развоја Републике Србије.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”

Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник немачког језика и 
књижевности 

са 88,89% фонда часова, на одређено време, 
место рада Коцељева

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19), за радно место наставник немачког језика 
неопходно је упутити лица следећих квалификација: про-
фесор, односно дипломирани филолог за немачки језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или глав-
ни предмет/профил немачки језик), мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм Језик, књижевност и култура), 
мастер професор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); без радног искуства; возачка 
дозвола Б категорије.

Наставник математике
на одређено време, место рада: Коцељева и 

издвојена сеоска одељења
4 извршиоца

УСЛОВИ: образовање: према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), за радно место наставни-
ка математике неопходно је упутити лица следећих квали-
фикација: професор математике, дипломирани математи-
чар, дипломирани математичар за теоријску математику 
и примене, дипломирани математичар за рачунарство и 

информатику, дипломирани математичар - информати-
чар, професор математике и рачунарства, дипломирани 
математичар за математику економије, професор инфор-
матике - математике, дипломирани математичар - астро-
ном, дипломирани математичар - примењена математика, 
дипломирани математичар - математика финансија (са 
изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор 
математике, мастер професор математике и физике, мас-
тер професор математике и информатике, мастер профе-
сор физике и математике, мастер професор информатике 
и математике, дипломирани професор математике-мас-
тер, дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним предметом 
Основи геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска мате-
матика, дипломирани инжењер математике (са изборним 
предметом Основи геометрије), професор хемије - матема-
тике, професор географије - математике, професор физике 
- математике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор математике - 
теоријски смер, дипломирани математичар и информати-
чар, дипломирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе, без обзира на радно искуство; 
возачка дозвола Б категорије.

Наставник руског језика и књижевности
на одређено време, место рада: Каменица, 
Љутице, Градојевић, Ћуковине, Баталаге и 

Голочело
са 70% фонда часова

УСЛОВИ: образовање: према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место настав-
ник немачког језика неопходно је упутити лица следећих 
квалификација: професор, односно дипломирани филолог 
за руски језик и књижевност, мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил руски језик), мастер 
професор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил руски језик), мастер професор сла-
виста - руски језик и књижевност, мастер професор пре-
дметне наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет), без радног искуства, возачка дозвола Б категорије.

Наставник физике
на одређено време 5 месеци, у основној 

школи, место рада: Драгиње, Доње Црниљево 
и Каменица

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани физи-
чар; без обзира на радно искуство; возачка дозвола Б кате-
горије.

Наставник руског језика и књижевности
на одређено време 5 месеци, у основној 
школи, место рада: Каменица, Љутице, 

Градојевић, Ћуковине, Баталаге и Голочело

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани про-
фесор руског језика и књижевности; без радног искуства; 
возачка дозвола Б категорије.

Наставник немачког језика и 
књижевности

на одређено време 5 месеци, у основној 
школи, фонд часова: 56%, место рада: 

Коцељева

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме - дипломирани про-
фесор немачког језика и књижевности; без радног иску-
ства; возачка дозвола Б категорије.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне радних места. Кан-
дидати могу да контактирају послодавца путем телефона, 
од 7 до 15 часова, лице за контакт: Ивана Нинковић.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН СЕКУЛИЋ“

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

Наставник математике
са 88,88% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: да кандидат поседује одговарајућу врсту и степен 
стручне спреме у складу са чл. 140 и 141 Закона о основа-

ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019, у даљем тексту Закон) и чла-
ном 3 Правилника о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Сл. глсник 
РС - Просветни гласник“ бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), да 
у складу са чланом142 Закона има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
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 правоснажном пресудом за кривична дела 
наведена у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије и да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампани обра-
зац пријавног формулара, кандидати достављају доказ о 
испуњености услова у погледу стручне спреме (оригинал 
или оверене фотокоија дипломе), доказ да имају образо-
вање из психолошких, педагошких или методичких дисци-
плина 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. Образац прјавног 
формулара кандидати преузимају са сајта Министар-
ства 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 небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање.

ВАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА “УБ”
14210 Уб, Милоша Селаковића 20

тел. 014/411-602

Педагошки асистент
на одређено време до краја васпитне 

2019/2020. године, до 31.08.2020.

УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну 
спрему; завршен програм обуке за педагошког асистен-
та - девет модула у трајању од 196 часова (36 ЕСПБ); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање и 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 
утврђено дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз попуњен пријавни формулар 
са сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, приложити: оверену копију дипломе о стеченој 
стручној спреми; оверену копију сертификата о завршеном 
програму обуке за педагошког асистента; извод из матич-
не књиге рођених/венчаних (нови образац - оригинал или 
оверена копија); оригинал или оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности - уверење МУП-а (не старије од 6 
месеци); доказ да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење изабрани кандидат доставља пре закључивања 
уговора о раду), радну биографију са обавезно назначеним 
бројем телефона и адресом. Кандидати који су изабрани у 
ужи избор биће упућени на претходну психолошку процену 
способности за рад са децом коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандаризованих посту-
пака. Пријаву са комплетном документацијом доставити 
лично или поштом на горе наведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Лице заду-
жено за давање информација о конкурсу - Драгана Атлић, 
секретар, тел. 014/411-602, звати од 08.00 до 12.00 часова.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ВРАЊЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
ВЛАДИЧИН ХАН

17510 Владичин Хан, Моше Пијаде 21
тел. 017/473-900, 017/474-095

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: директор школе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 
2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
односно одговарајуће високо образовање на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад; да има 
најмање осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора установе и оцену спољашњег вредновања (канди-
дат који је претходно обављао дужност директора установе 
у којој је обављен стручно-педагошки надзор и спољашње 
вредновање); да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручних сарадника; да има обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
попуњен формулар за пријаву на конкурс са сајта Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; уверење 
о држављанству и извод из матичне књиге рођених (ове-
рену фотокопију, не старију од 6 месеци); оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању (не старију 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); овере-
ну фотокопију доказа о положеном испиту за дозволу за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника (лиценцу) 
или уверења о положеном стручном испиту за наставника, 
васпитача и стручних сарадника (не старију од 6 месеци); 
оверену фотокопију документа о положеном испиту за за 
директора установе (уколико кандидат не достави овај 
доказ његова пријава се сматра потпуном); уверење да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за наве-
дена кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); уверење из 
суда и тужилаштва да против кандидата није покренут кри-
вични поступак, донета наредба о спровођењу истраге, 
покренута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); потврду о радном искуству којом се доказује 
да има најмање осам година радног искуства на послови-
ма образовања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања; доказ о резултатима стручно-педагошког над-
зора установе (уколико је обављен такав надзор) и оцену 
спољашњег вредновања (само кандидати који су претход-
но обављали дужност директора установе); биографију 
(необавезно). Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, а потребну документацију заједно са одштампаним, 
попуњеним и потписаним формуларом, достављају школи, 
лично или поштом у затвореној коверти, са назнаком „Кон-
курс за избор директора школе“, на адресу: Техничка шко-
ла Владичин Хан, Моше Пијаде 21, 17510 Владичин Хан. 
Рок за подношење пријава на конкурс за избор директора 
школе је 8 дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне, 

неблаговремене и/или неисправне пријаве комисија неће 
узимати у разматрање. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити на телефон: 017/473-900, лице за контакт: 
Ана Стајковић, секретар школе.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЧЕЛИЦА“

17510 Владичин Хан, Ратка Павловића бб
тел. 017/473-333

Педагошки аистент
УСЛОВИ: средње образовање и завршен прописан програм 
обуке за педагошког асистента за рад са децом и ученици-
ма ромске националности; да кандидат испуњава услове 
предвиђене чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност 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 насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријаву доставити: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
уверење о држављанству не старије од шест месеци, извод 
из матичне књиге рођених, потврду - сертификат о заврше-
ној обуци за педагошког асистента код Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, уверење Министарства 
унутрашњих послова да лице није осуђивано. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року од 
осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Лице које буде изабрано по конкурсу, дужно је 
да приложи лекарско уверење о здравственој способности, 
приликом заснивања радног односа. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве се подносе на горенаве-
дену адресу, са назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 
017/473-333 или 017/473-658.

ВРШАЦ

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
26333 Павлиш, Жарка Зрењанина 79 

Струковни васпитач - специјалиста
за припремни предшколски програм, на 

одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са трудничког, породиљског 
одсуства и одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове прописане 
чл. 39 став 1 тачка 2 Закона о предшколском образовању и 
васпитању („Сл. гласник РС”, бр. 113/2017 и 10/2019 - даље: 
Закон), и то: са децом узраста од три године до поласка 
у школу, лице које има више образовање односно одгова-
рајуће високо образовање стечено на студијама првог сте-
пена (основне стуковне студије, основне академске студије 
или специјалистичке стуковне студије) и на студијама дру-
гог степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, односно на 
основним студијама у трајању од четири године по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године - васпитач; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није осуђиван 
правноснажном 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 породици, одузи-
мање 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 међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, у смислу члана 139 став 1 тачка 3 
Закона; да има држављанство Републике Србије и да зна 
српски језик, на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат подноси пријаву у року од 8 дана од 

дана објављивања конкурса, на пријавном формулару који 
се преузима са званичне интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, уз који се доставља 
потребна документација, односно докази о испуњености 
услова за избор кандидата, и то: доказ о стеченом одгова-
рајућем образовању (оверена фотокопија дипломе); доказ 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (потврда, уверење или други документ); доказ да 
кандидат има држављанство Републике Србије (уверење 
- не старије од шест месеци); доказ о познавању српског 
језика, као језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доставља само кандидат који није стекао образовање 
на српском језику (потврда, уверење или други документ 
којим се доказује да је испит из српског језика положен по 
програму одговарајуће високошколске установе). Напоме-
на: доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности 
(лекарско уверење) доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Осим наведеног, кандидати 
достављају и остала документа од значаја за одлучивање, 
и то: извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трај-
ном важношћу - фотокопија или оригинал) и краћу радну 
биографију. По завршетку конкурса примљена документа-
ција се не враћа кандидатима. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је поднета у року утврђеном у кон-
курсу, као и пријава која је предата препорученом поштом, 
у ком случају се као дан пријема рачуна дан када је пошта 
примила пошиљку, а када последњи дан за подношење 
пријаве пада у недељу или дане државног празника, рок за 
пријаву помера се за следећи радни дан, док се потпуном 
пријавом сматра пријава која у прилогу садржи докумен-
та којима кандидат доказује да испуњава услове за избор 
у складу са Законом и овим конкурсом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријава 
се може поднети у просторијама школе или предати пре-
порученом поштом на адресу: ОШ „Ђура Јакшић”, Жарка 
Зрењанина 79, 26333 Павлиш, са назнаком “За конкурсну 
комисију” и назначити за које радно место се конкурише. 
Информације о конкурсу могу се добити телефоном на 
број: 013/2891-130.

ОШ „МЛАДОСТ“
26300 Вршац, Омладински трг бб

тел. 013/830-721

Наставник биологије
са 10% радног времена, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 

дана

УСЛОВИ: образовно-васпитни рад у школи се остварује на 
српском језику. Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава следеће услове: да има 
одговарајуће образовање у складу са чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања и у складу 
са Правилником о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Службени глас-
ник РС - Просветни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), однос-
но да је стекао одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер акадамске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та; (2) студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године и да је: 
професор биологије, дипломирани биолог, дипломирани 
молекуларни биолог и физиолог, професор биологије и 
хемије, дипломирани биолог - смер заштите животне сре-
дине, дипломирани биолог - еколог, дипломирани профе-
сор биологије и хемије, професор биологије - географије, 
професор биологије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор биологије 
- математике, дипломирани професор биологије - мастер, 
дипломирани биолог - мастер, дипломирани професор био-
логије - хемије, мастер, дипломирани професор биологије 
- географије, мастер, дипломирани молекуларни биолог 
- мастер, дипломирани биолог заштите животне средине, 
мастер биолог, мастер професор биологије, мастер профе-
сор биологије и географије, мастер професор биологије и 
хемије, мастер професор предметне наставе. Лица која су 
стекла академско звање мастер морају имати претходно 
завршене основне академске студије биологије. Обавезно 
образовање лица из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања 

Наука и образовање



од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова; кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из горенаведених дисциплина. Канди-
дат треба и: 1) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 2) 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 3) да има држављанство Репу-
блике Србије, 4) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи у оригиналу или овере-
ном препису/фотокопији следећу документацију: потписа-
ну биографију (CV); извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству не старије од шест месеци; диплому 
или уверење о стеченом одговарајућем образовању; лица 
која су стекла академско звање мастер у обавези су да 
доставе и уверење или диплому о претходно завршеним 
основним академским студијама биологије; доказ о посе-
довању образовања из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса бодо-
ва издат од стране одговарајуће високошколске установе, 
односно уверење или други одговарајући документ о поло-
женом испиту из педагогије и психологије у току студија 
или доказ о положеном стручном испиту, односно о поло-
женом испиту за лиценцу. Кандидат који нема образовање 
из тачке 6) обавезан је да га стекне у року од једне, а најви-
ше две године од дана пријема у радни однос, као услов за 
полагање испита за лиценцу. Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском језику, у 
обавези је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе. 
Доказ о неосуђиваности, не старији од шест месеци (уве-
рење од МУП-а). Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способностима за рад са децом и учени-
цима (лекарско уверење) подноси изабрани кандидат по 
коначности одлуке о избору кандидата, а пре закључења 
уговора о раду. Конкурсна комисија коју именује директор 
утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос у року од осам дана од истека рока за пријем пријава 
и кандидате који су изабрани у ужи избор упућује у року од 
осам дана на претходну психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. О датуму провере психофизичких способности 
кандидати ће бити благовремено обавештени од стране 
школе. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима, обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору кан-
дидата у року од осам дана од дана обављеног разговора 
са кандидатима. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу је Гордана Дамњановић, секретар школе, телефон: 
013/830-721. Пријаве на конкурс са пријавним формуларом 
и траженом документацијом могу се поднети лично или 
поштом на горенаведену адресу.

ЗАЈЕЧАР

СРЕДЊА ШКОЛА
„БРАНИСЛАВ НУШИЋ“

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

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика (предмет/и 
из ове области) за 20% радног времена 

и стручни сарадник - библиотекар за 
30% радног времена

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

запослене са функције директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду, за засни-
вање радног односа кандидат мора да испуњава посебне 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник“, бр. 88/17 и 27/18 
- и др. закони и 10/19) и то: 1. да има одговарајући степен 
и врсту стручне спреме сагласно чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и важећем Правилнику 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у гимназији и Правилнику о врсти 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у стручним школама; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима; 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела давање или примање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да је држављанин Републике 
Србије, 5. да зна српски језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију заједно 
са одштампаним формуларом доставља школи. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља следећу документацију: 
доказ о стручној спреми (оверена копија дипломе), уве-
рење о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену копију), извод из матичне књиге рођених са 
холограмом (оригинал или оверену копију), уверење о нео-
суђиваности не старије од 3 месеца (оригинал или оверену 
копију). Уколико кандидат није стекао образовање на срп-
ском језику доставља доказ (уверење или потврду) да је 
положио испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати чије су пријаве благо-
времене, потпуне и уз које су приложени сви докази и који 
испуњавају услове за оглашени посао, упућују се на психо-
лошку процену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши надлежна служба за запошљавање, о чему ће 
кандидати бити обавештени на бројеве телефона које су 
навели у својим пријавама. Разговор с кандидатима ће се 
обавити у просторијама школе, а кандидати ће о датуму и 
времену бити обавештени на контакт адресе које су наве-
ли у својим пријавама. 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”, у року од 8 дана 
од објављивања конкурса у листу „Послови“. Информације 
о конкурсу могу се добити од секретара школе, путем теле-
фона: 018/830-525. Неблаговремене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ “ЂУРА ЈАКШИЋ”
19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник математике
са 33,33% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутног запосленог 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чл. 139 чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр.88/17, 27/18) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18); да има психич-

ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Минстарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и 
следећу документацију: краћу биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат 
који има високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских студија, 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, оригинал не старији од 6 месеци); доказ 
да кандидат има држављанство Републике Србије (ориги-
нал уверења, не старији од шест месеци); доказ о позна-
вању српског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није 
стекао образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по програму одговарајуће високошколске 
установе - оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
против кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (оригинал 
уверења основног и вишег суда - не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу - фотокопија или оригинал). Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Школа није у оба-
вези да враћа конкурсну документацију. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника, или у неки други дан кад школа 
не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све при-
логе који се захтевају у конкурсу, у складу са Законом и 
подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом на 
адресу: ОШ ”Ђура Јакшић” у Зајечару, Лењинова 1, 19000 
Зајечар, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за 
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона: 019/3400-517.

Наставник биологије
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог, са 55% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове у складу са чл. 139 чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18) и 
Правилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17,13/18); да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријавни формулар достављају и 
следећу документацију: краћу биографију, оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању, кандидат 
који има високо образовање стечено на студијама другог 
степена доставља оверену копију дипломе другог степена 
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и оверену копију дипломе основних академских студија, 
доказ да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други документ издат од 
стране МУП-а РС, оригинал не старији од 6 месеци); доказ 
да кандидат има држављанство Републике Србије (ориги-
нал уверења, не старији од шест месеци); доказ о позна-
вању српског језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат који није 
стекао образовање на српском језику (потврда, уверење 
или други документ којим се доказује да је испит из српског 
језика положен по програму одговарајуће високошколске 
установе - оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
против кандидата није покренут кривични поступак за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона (оригинал 
уверења основног и вишег суда - не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (на обрасцу са трајном 
важношћу - фотокопија или оригинал). Лекарско уверење 
којим се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
здравствену способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Школа није у оба-
вези да враћа конкурсну документацију. Благовременом 
пријавом на конкурс сматра се пријава која је непосредно 
предата школи пре истека рока утврђеног у конкурсу или је 
пре истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или на 
дан државног празника или у неки други дан кад школа 
не ради, рок истиче истеком првог наредног радног дана. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи све при-
логе који се захтевају у конкурсу, у складу са Законом и 
подзаконским актима. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Пријава се може поднети у 
просторијама школе или предати препорученом поштом на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ у Зајечару, Лењинова 1, 19000 
Зајечар, у затвореној коверти са назнаком “За комисију за 
избор“. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Информације о конкурсу могу 
се добити на број телефона 019/34-00-517.

ЗРЕЊАНИН

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПАВА СУДАРСКИ”

Нови Бечеј, Јаше Томића 1

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1) да поседује одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то (1) студије другог 
степена из научне, односно области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, мул-
тидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; 2) на 
основним студијама у трајању од најамање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образовањедо 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Изузетно, васпитач јесте 
и лице са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. Послове 
васпитача у предшколској установи може да обавља лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена, студијама другог степена, студијама 
у трајању од три године, вишим образовањем, односно са 
одговарајућим средњим образовањем, у складу са посеб-
ним законом; 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добра заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са Законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем 
се остварује васпитно-образовни рад (диплома о стеченом 
образовању на српском језику које се приложи као доказ 
под тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика 

под овом тачком 5). Уз пријаву кандидат прилаже следећу 
документацију (у оргиналу или оверену фотокопију): кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званичној страни-
ци Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и заједно са одштампаним пројавним формуларом, уста-
нови треба да достави и: оверен препис дипломе о струч-
ној спреми; извод из матичне књиге рођених (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству РС (не старије од 
6 месеци); уверење надлежне полицијске управе да није 
осуђиван за напред наведена кривична дела. Лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закључења угово-
ра о раду. Пријаве са кратком биографијом и потребном 
документацијом доставити на горенаведену адресу, у року 
од 8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве са 
приложеним, а неовереним фотокопијама, неће се узети у 
разматрање. 

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1) има завршено 
средње образовање; 2) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добра 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 познавање ромског јези-
ка; 6) сертификат о завршеном уводном моделу (обуци) 
за педагошког асистента у складу са Правилником о про-
граму обуке за педагошког асистента („Службени гласник 
РС - Просветни гласник“, бр. 11/2010). Уз пријаву кандидат 
прилаже следећу документацију (у оригиналу или овере-
ну фотокопију): кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампаним пријавним 
формуларом установи треба да достави и: оверен препис 
дипломе о стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежне полицијске 
управе да није осуђиван за напед наведена кривична 
дела. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биогра-
фијом и потребном документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, 
неће се узети у разматрање.

Медицинска сестра
за превентивну здравствену заштиту и негу, 

на одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова утврђених Законом, канди-
дат треба да испуњава следеће услове: 1) средње обра-
зовање здравствене струке у трајању од четири године, 
медицинска сестра - техничар (општи смер); 2) да има пси-
хичку, 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добра заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са Законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
држављанство Републике Србије; 5) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује васпитно-образовни рад (дипло-
ма о стеченом образовању на српском језику која се при-
ложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о знању 
српског језика под овом тачком 5). Уз пријаву кандидат 
прилаже следећу документацију (у оригиналу или овере-
ну фотокопију): кандидат попуњава пријавни формулар 
на званичној страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја и заједно са одштампаним пројавним 
формуларом, установи треба да достави и: оверен препис 
дипломе о стручној спреми; извод из матичне књиге рође-
них (не старије од 6 месеци); уверење о држављанству РС 
(не старије од 6 месеци); уверење надлежне полицијске 
управе да није осуђиван за напед наведена кривична 
дела. Лекарско уверење доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Пријаве са кратком биогра-

фијом и потребном документацијом доставити на горенаве-
дену адресу, у року од 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве, 
као и пријаве са приложеним, а неовереним фотокопијама, 
неће се узети у разматрање.   

   

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту



Kлубови за тражење посла у оквиру 
Националне службе за запошљавање по-
стоје дужи низ година, у скоро свим фи-
лијалама. У њима се одвијају обуке које 
су осмишљене у циљу прeношења знања 
и вештина које би требало да олакшају 
пут до запослења. Присуствовали смо 
једној таквој обуци у Филијали Пожаре-
вац НСЗ и том приликом се уверили да 
је Клуб за тражење посла много више од 
обичне обуке за незапослене. 

У амбијенту који умногоме подсећа 
на школу, током пет радних дана учи се 
како написати биографију, мотивационо, 
пропратно и контактно писмо, како се 
припремити за интервју са послодавцем, 
а посебно како одговорити на непријат-
на питања током разговора за посао и 
оставити што бољи утисак. Такође, посе-
бан део обуке посвећен је истраживању 
могућности и расположивих понуда за 
запослење, као и откривању скривеног 
тржишта рада, односно радних места 
која постоје али нису оглашена. Обука је 
свеобухватна и укључује и психолошку 
подршку и савете како се изборити са 
стресом ако потрага за послом не иде 
баш у жељеном правцу. Полазници до-
бијају и одговарајућу литературу, а и на-
кон завршетка обуке на располагању им 
је помоћ и подршка НСЗ.

По речима Сузане Спајић, саветнице 
у Клубу за тражење посла у Филијали 
Пожаревац, свака група са којом ради је 
другачија и свакој је потребно приступи-
ти на одговарајући и посебан начин. По-
стоји јасно утврђен план и програм рада, 
али је искуство и међусобно разумевање 

учесника нешто што обликује радну ат-
мосферу групе. Иако су полазници често 
различитих година, осим жеље за запос-
лењем заједничко им је и што несебично 
размењују међу собом животно и радно 
искуство. 

„Дешава се да полазници буду демо-
тивисани услед личних проблема. Тада 
је од посебног значаја отворен разговор, 
јер кроз размену мишљења и искустава 
схватамо да нисмо усамљени у својим 
проблемима, већ да сваког од нас прате 
више или мање сличне животне околно-
сти. Често сам у овом послу имала при-
лику да упознам дивне људе“, каже Суза-
на Спајић и додаје да осећа понос када јој 
бивши полазници Клуба јаве да су про-
нашли жељено запослење. 

Ивана Мишковић, једна од полазни-
ца, по струци дипломирани економис-
та, открива нам да је на обуци први пут 
чула за контактно писмо као начин на 
који може да се представи потенцијал-
ном послодавцу, чак и у тренутку када 
он нема исказану потребу за радници-
ма. „Време проведено на овој обуци ме 
мотивисало да позитивно сагледавам 
своје могућности и шансе за запослење. 
Пре обуке сам била укључена у програм 
стручне праксе у једном предузећу, где 
сам се оспособила за самосталан рад 
у струци“, каже Ивана и наглашава да 
је учествујући у активностима Клуба 
стекла додатну сигурност и искуство 

које ће јој сигурно помоћи у потрази за 
жељеним запослењем.  

„Клуб за тражење посла нас учи да 
је потребно радити на себи и свом знању. 
На тај начин крчимо простор за лично и 
професионално напредовање. Циљ Клу-
ба је да полазник стекне сигурност у себе 
и своје компетенције, а једна од вежби 
која се у ту сврху спроводи је симулација 
интервјуа са послодавцем. У току тих 
вежби упознајемо себе у улози тражиоца 
запослења. Тада се суочимо са собом и 
исправимо грешке које несвесно прави-
мо“, каже Сузана Спајић.

Она објашњава и да се често писању 
CV-а приступа сувише формално, a да 
састављање радне биографије у ствари 
треба да нас подстакне да размислимо 
чиме и на који начин можемо да се на-
метнемо на тржишту рада и послодавцу, 
шта је то по чему смо посебни и бољи од 
других кандидата. „Ако себе представи-
мо на овакав начин, бићемо конкурент-
нији приликом запослења“, истиче савет-
ница Сузана. 

На крају, не треба заборавити чиње-
ницу да како послодавци бирају своје 
запослене, тако и запослени бирају своје 
послодавце. Kао што послодавци могу да 
замене запослене, тако и радници могу 
из било ког разлога да пронађи други 
посао, који ће их у већој мери чинити ис-
пуњенијим и срећнијим. 

Приче из Клуба за тражење посла

ШИРОК СПЕКТАР МОГУЋНОСТИ

Бесплатна публикација о запошљавању 4101.08.201 11.09.2019. | Број 846 |   

Марко Михајловић

Постоји јасно утврђен план и програм рада, али је искуство и међусобно 
разумевање учесника нешто што обликује радну атмосферу групе. Иако су 

полазници често различитих година, осим жеље за запослењем заједничко им је и 
што несебично размењују међу собом животно и радно искуство
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На Машинском факултету је пред-
стављен „Плави водич за примену про-
писа Европске уније у области квалите-
та и безбедности производа“. Приручник 
је, пре свега, намењен инжењерима и 
другим стручњацима у пројектовању 
и развоју производа, али и самим произ-
вођачима који своје производе желе да 
пласирају на тржиште ЕУ. Књигу је при-
редио и превео на српски језик проф. др 
Ратко Узуновић, стручњак који се овом 
тематиком бави више од две деценије. 
Издавач је Машински факултет Универ-
зитета у Београду.

Водич за примену директива уте-
мељених на новом и глобалном присту-
пу први пут је објављен 2000. године и 
један је од главних референтних докуме-
ната који детаљно објашњавају различи-
те елементе новог законодавног оквира 
Европске уније. Циљ „Плавог водича“ је 
да допринесе бољем разумевању прави-
ла ЕУ о производима и њиховој приме-
ни у различитим секторима и на једин-
ственом европском тржишту. Намењен 
је државама чланицама, али и другим 
земљама којима су потребне информа-
ције о слободном кретању и безбедности 
производа унутар ЕУ.

Српско издање „Плавог водича“ садр-
жи информације о организацији и функ-
ционисању тог тржишта, на првом месту 

информације о обавезама произвођача 
и институција инфраструктуре квали-
тета ЕУ (стандардизација, акредитација, 
метрологија, лабораторије, контрол-
на тела). У књизи се наводе и упутства 
за припрему обавезне документације 
која прати производе, са одговорности-
ма свих учесника на тржишту ЕУ, које 
броји више од 500 милиона потрошача, 
укључујући начин контроле производа и 
надзор тржишта од стране царине и ин-
спекција.

„Сасвим је логично да Србија, која 
се налази у центру европског тржишта, 
буде заинтересована да свој бизнис реа-
лизује баш на том, најближем тржишту. 
Постоји и економски интерес Србије да 
буде чланица ЕУ. Међутим, иако није 
чланица, има интерес да примењује те 
прописе и знања да би била конкурент-

на. А ова књига даје основне смернице 
за успешну реализацију тог задатка“, ре-
као је проф. др Ратко Узуновић, предста-
вљајући српско издање „Плавог водича“.

Према речима Зорана Бакића, руко-
водиоца групе у Сектору за квалитет и 
безбедност производа у Министарству 
привреде РС, Србија има потребно знање 
и располаже таквим технологијама да 
готово не постоји производ који не би мо-
гао да се направи. 

„Међутим, циљ сваког привредног 
субјеката и његов основни постулат по-
стојања је да пласира производ и оствари 
профит. Једини начин да то постигне је 
да направи производ који је усаглашен 
са свим захтевима директива и технич-
ких прописа који се наводе у Плавом 
водичу. У супротном, правимо музејски 
производ, који не можемо да ставимо на 
тржиште“, поручио је Бакић.

Проф. др Радивоје Митровић, декан 
Машинског факултета, рекао је да су 
нови стандарди квалитета и безбедности 
производа саставни део наставе на тех-
ничким факултетима. „Већ током образо-
вања инжењера важно је да ова технич-
ко-економска питања буду део садржаја 
појединих наставних планова и програ-
ма. Машински факултет је то већ урадио, 
јер развој производа подразумева позна-
вање више од 30 фактора од којих зависи 
квалитет производа, укључујући и мето-
де контролисања, испитивања и слично, 
али и њихову хармонизацију, не само из-
међу држава чланица ЕУ, него и нас, који 
то нисмо“, истакао је проф. Митровић.

Теме из „Плавог водича“, како је 
најављено, од септембра ове године ће се 
анализирати и на тематским семинари-
ма које Машински факултет планира да 
понуди домаћим произвођачима.

КВАЛИТЕТ И БЕЗБЕДНОСТ 
ПРОИЗВОДА

Извор: Машински факултет

Плави водич ЕУ за конкурентност српске привреде

     

ДОКУМЕНТ ЗА ЕУ
   Иако се директиве Европске уније код 
нас примењују већ десетак година, без 
одговарајуће документације овлашћених 
тела ЕУ наши производи не могу ући на то 
тржиште. „Плави водич“ је књига неопход-
на сваком нашем стручњаку у пројекто-
вању и развоју, производњи, испитивању 
и припреми документације која прати 
производе на тржишту ЕУ ради њиховог 
слободног кретања. Такође, корисна је и 
за званичнике и стручна лица у државној 
управи (министарства, инспекције, цари-
не, институције инфраструктуре квалите-
та), чије активности могу да допринесу за-
тварању Поглавља 1 – Слободно кретање 
производа – приступним преговорима Ср-
бије са Европском унијом.
   Према извештајима Глобалног економ-
ског форума, Србија се из године у годину 
пење на листи конкурентности, и тренутно 
је на 65. месту у свету, међутим, најсла-
бије је оцењена на пољу иновација. Стога 
је  „Водич“ нарочито користан за технички 
кадар и информације које садржи могу се 
примењивати од самог почетка развоја 
нових производа.

Извор: РТС
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Подршка развоју социјалног предузетништва

На такмичењу за најбољу бизнис идеју 
у Будимпешти, компанија „Агро Ирис“ из 
Србије освојила је гласове међународног 
жирија за најбољи пословни модел. „Агро 
Ирис“ је друштвено одговорно предузеће 
настало са циљем да помогне малим и 
средњим пољопривредним произвођачима 
из руралних средина. Предузеће се бави 
производњом сувог воћа и поврћа под брен-
дом „ЗаДруга“, а свој највећи потенцијал 
виде у поверењу и одличној сарадњи са коо-
перантима у области производње и прера-
де воћа, као и пласману производа, које од-
ликује добар укус и атрактивно паковање.

У међународној конкуренцији 11 со-
цијалних предузећа из Словачке, Хрватске, 
Мађарске и Немачке, поред „Агро Ириса“, 
на такмичењу је из Србије учествовало и 
Удружењe за подршку особама ометеним 
у развоју „Наша кућа“, којe je такође ималo 
запажен наступ, представљајући своје ак-
тивности и модел пословања којим сва-
кодневно решавају социјалне изазове.

Такмичење је одржано у оквиру међу-
народног пројекта Finance4SocialChange 
- Развој финансијских инструмената за со-
цијална предузећа у Дунавском региону, 
који реализује Привредна комора Србијe. 
Партнери на пројекту су институције из 
Аустрије, Немачке, Словеније, Хрватске, Бу-

гарске, Румуније, Словачке, али и Уједиње-
ног Краљевства и Молдавије и Италије.

„Иако ми ово није било прво такми-
чарско представљање нашег предузећа, 
интернационална конкуренција и савети 
искусних тренера допринели су да будем 
изузетно мотивисана да пренесем нашу 
причу и страст са којом радимо на жири 
и остале учеснике“, каже Бојана Вулетић, 
представница тог предузећа и додаје: 
„Наш циљ је да помогнемо сеоском ста-
новништву из околине Шапца да живи 
квалитетним животом захваљујући свом 
марљивом раду, а да задовољимо потребе 
и жеље наших купаца да се хране здраво. 
Као и увек, наишла сам на изузетно пози-
тивне реакције на наш пословни модел и 
друштвени утицај од стране колега преду-
зетника, као и финансијских и пословних 
експерата. Ово инспиративно искуство је 
још један доказ да радимо добар посао“, ис-
тиче она.

Палету „Агро Ириса“ чине сува шљива, 
сува крушка, чипс од јабуке, од бундеве и 
чипс од суве цвекле, који представљају 
природну алтернативу за популарне и 
нездраве грицкалице. „Ослушкујући захте-
ве тржишта и предлоге наших технолога, 
спремамо се и за лансирање нових здравих 
производа“, додаје Бојана.

Личне приче више десетина коопера-
ната доказују да сада, уз исту количину 
својих производа, а захваљујући удруже-
ној производњи са „Агро Ирисом“, зарађују 
најмање два или три пута више него ра-
није. Велика златна медаља за квалитет и 
титула шампиона квалитета за групу про-
извода Међународног сајма пољопривреде 
у Новом Саду, потврђују да купци добијају 
врхунски здрав и квалитетан производ. 
Спајајући традиционално и модерно, село 
и град, искуство и иновацију, укус и ми-
рис, тржиште и праведну расподелу, „Агро 
Ирис“ је осмислио и реализовао концепт 
аграрног социјалног предузећа које по-
тврђује да је српско село, наш највећи руд-
ник блага, било предуго запостављено.

Пројекти који се реализују у оквиру 
Дунавског транснационалног програма 
намењени су јачању капацитета земаља 
у Дунавском региону и прилика су за раз-
мену искустава у одређеним областима, 
повезивање институција, као и интерна-
ционализацију предузећа кроз радионице, 
тренинге, билатералне сусрете.

Улога социјалних предузећа у привре-
ди постаје све више препознатљива, неке 
земље Дунавског региона, ипак, још треба 
да развију финансијске инструменте при-
лагођене потребама социјалних преду-
зећа, као и да успоставе правне оквире за 
небанкарске изворе финансирања који би 
олакшали пословање у овој области.

Србија је једина европска земља у којој 
се привреда углавном финансира заду-
живањем код комерцијалних банака, које 
представљaју преко 92 одсто финансијског 
сектора, док према подацима Европске ко-
мисије ова стопа у земљама ЕУ не прелази 
70 одсто. По тренутно важећим прописима, 
само банке могу давати кредите привреди 
и грађанима, јер не постоји регулаторни 
оквир који би небанкарским институција-
ма омогућио неометан рад, а постојећим 
финансијским инструментима покривено 
је свега од два до седам одсто тржишта.

ФИРМЕ КОЈЕ БРИНУ О ДРУГИМА

Извор: Новости

     

КУРС ЗА РАЗВОЈ ВЕШТИНА 
СОЦИЈАЛНИХ ПРЕДУЗЕТНИКА 

  Препознајући важност подршке која је потребна за континуирани развој социјал-
ног предузетништва, Привредна комора Србије је реализовала и пројекат СЕНСЕС, у 
оквиру којег је развијен онлајн курс намењен развоју пословних вештина социјалних 
предузетника. Курс нуди практична знања и кораке за почетнике у овој области, али 
и алате за искусне социјалне предузетнике који желе стратешки да унапреде посло-
вање, мапирају циљне групе, развију нове канале продаје и освоје нова тржишта. 
Модули покривају области маркетинга, финансија, продаје, управљања фирмом и 
људским ресурсима, као и заштиту интелектуалне својине.
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Предузетничка прича

ОПРЕМАЈУ ЕНТЕРИЈЕРЕ СВУДА ПО СВЕТУ
За сваки пословни подухват морате 

имати добру визију. Вођени том идејом, 
дипломирани економиста Миодраг 
Стојановић и његова супруга Слобо-
данка, инжењер математике и инфор-
матике, одлучили су 1998. године да се 
упусте у њима тада непознату област - 
израду намештаја од дрвета. Купили су у 
то време већ трошну и оронулу фабрику 
намештаја у Новој Пазови и кренули у 
својеврсну авантуру која успешно траје 
већ две деценије.

„Идеја је потекла од мене. Волим 
изазове и још као млади економиста 
желео сам да имам своју производњу. 
Тајне дрвне индустрије изучавао сам 
од најбољих учитеља у Италији, а добра 
организација посла је следећи степеник 
који се вечито надограђује. Мој први са-
радник је мој математичар, чије су ра-
ционалност, аналитичност и прецизност 
добре за сваки посао“, почиње причу 
Миодраг, власник предузећа Mahagoni 
Deco.

У то време, у Србији је постојало 
много квалитетних фабрика намештаја. 
Mahagoni Deco се као бренд полако гра-
дио, редовним излагањима на сајмови-
ма намештаја у Београду и Новом Саду, 
отворена су два салона у Београду, као и 
пројектни биро на Новом Београду. 

„Улагали смо велики труд да сваког 
клијента максимално испоштујемо и за-
довољимо порученим намештајем, не-
кад и на нашу штету, јер само задовољан 
клијент је добар клијент и најбоља рекла-
ма“, присећа се почетака Слободанка, за-
меница директора и додаје да је здрава 
конкуренција увек пожељна и добродо-
шла. 

Стојановићи су својим радом и пре-
познатљивим квалитетом успели да 
освоје и светско тржиште. Намештај са 
потписом Mdeco фабрике, стигао је и 
ван простора наше земље. Универзи-
тет за међународне односе и Централна 

болница за високе представнике Руске 
Федерације у Москви, хотели у Казахста-
ну, Баденвајлеру (Немачка), Босни и Хер-
цеговини, Гани, разне амбасаде, само су 
неки од многобројних пројеката са печа-
том ове фирме.

„Веома смо поносни на опремање 
разних ентеријера ван граница наше 
земље. Најтеже је пробити се на светско 
тржиште, зато што је конкуренција огро-
мна. Руско тржиште је наш први извоз, 
први посао смо радили за Санкт Петер-
бург. Добијали смо разне послове пре 
неких већих и озбиљнијих компанија. 
Најтеже је победити такву конкуренцију 
и доћи до инвеститора“, истиче Миодраг.

„И у нашој земљи сарађујемо са дос-
та фирми. Волимо здраву конкуренцију, 
боримо се увек на исти начин - добром 
и квалитетном услугом, јединственим 
производима, конкурентним ценама“, до-
дају Стојановићи. Саговорници „Послова“ 
као најлепши производ њихове фабрике 
издвајају врата која су донирали Храму 
Светог Василија Острошког у Београду. 
„Њих смо дуго правили, што због димен-

зија и разних детаља у дуборезу, тако 
и због чињенице да се ради о верском 
објекту. Посебне емоције, велики труд и 
рад су уложени у тај посао“, каже Слобо-
данка и додаје да је посебно поносна и 
на репарацију намештаја кнеза Павла у 
Скупштини РС.

Производе овог лидера у производњи 
намештаја карактерише, пре свега, ква-
литет материјала и финалне обраде, а 
по дизајну имају како класичан, тако и 
модеран програм. Намештај се у сопстве-
ној фабрици производи од масива, пане-
ла и медијапана фурнираног трешњом, 
орахом или храстом. „Бавимо се про-
изводњом ексклузивног намештаја и 
ентеријера и наши послови се базирају 
на опремањима ексклузивних станова, 
вила, пословних објеката, ресторана, хо-
тела... Наш тим архитеката пројектује и 
изводи техничку припрему ентеријера. 
Веома често радимо по задатом пројек-
ту од стране водећих домаћих и светских 
дизајнера“, објашњава Миодраг. Његова 
супруга додаје да без обзира на пробле-
ме и потешкоће које носи сваки посао, 
њих двоје су успели да направе поделу 
посла, који им омогућава да раде неза-
висно, а усклађено. „У нашој фирми има 
47 запослених и захваљујући доброј ор-
ганизацији и преданости наших запос-
лених, успевамо да сваки посао заврши-
мо на време“, допуњује Миодраг супругу.

Успешно водити фабрику 20 година, 
у земљи у којој живимо, није нимало лак 
посао. Колико су добри послодавци, гово-
ри и чињеница да је већина запослених 
ту од оснивања фабрике. „Снагу и ветар у 
леђа нам увек даје успешно завршен по-
сао, задовољство инвеститора, а пре све-
га упорност, воља и преданост наших за-
послених. На крају се само сећате лепих 
ствари и задовољства стварања које овај 
посао пружа. Настављамо истим путем 
и трудимо се да стварамо добар тим који 
ће наставити напред, када се ми умори-
мо“, закључују Слободанка и Миодраг.

Славица Даниловић
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Биљка будућности за воћаре

Зова би могла постати једна од омиљених воћака наших сељака, јер рађа више 
од грожђа, има сличну цену, а посао и улагања су знатно мањи

ОД ХЕКТАРА ЗОВЕ ЗАРАДА 5.000 ЕВРА

Пошто зова тражи суву и песковиту земљу, север Војво-
дине је тренутно центар њеног узгоја у нашој земљи. На овом 
подручју десетак воћара успешно узгаја зову, најчешће сор-
ту која долази са запада Европе, под називом „хазберг“. Зова 
рађа од 10 до 12 тона по хектару, тренутно је откупна цена 45 
динара, може се продати и за више, али произвођачи рачу-
нају укупно око 600.000 динара по хектару од продаје. Јене 
Шерфезе, узгајивач зове из Хоргоша, каже да се принос по 
хектару може и удвостручити, ако произвођач савлада све 
вештине и природа подари добре услове.

„Откуп је 15 одсто повољнији него прошле године, али 
некад смо продавали килограм и за 65 динара. На истој пар-
цели можете добити најмање исту количину као грожђе, сас-
вим могуће и много више, чак дупло, а улагања су вам много 
мања. Нема хемијске заштите, готово да је органска произ-
водња, лако се умножава, а нема ни пуно посла око ње. На 
крају, много се лакше и бере од грожђа“, каже Шерфезе, који 
има око три и по јутра под зовом.

Орезивање почиње у новембру, после се само одржава 
међуредни простор, што зову чини једном од најрентабил-
нијих култура бобичастих плодова. На нашем тржишту пот-
ражња за зовом је већа него што тренутно може да се произ-
веде. Откупљивачи су често заинтересовани и за цвет зове, 
али воћари чекају крај августа и бербу плодова, јер је принос 
од њихове продаје и шест пута већи.

„Зова се користи у фармацеутске сврхе, у прехрамбеној 
индустрији, познато је да има 75 начина примене и у односу на 

друге врсте одмах је иза алоје вере. Имао сам неколико понуда 
из Швајцарске да овде прерађујем зову и извозим им те произ-
воде који су тамо јако популарни, поготово у лечењу. Али мени 
је скоро 70 година, то треба неко млађи да ради. Откада је на 
Западу забрањена употреба синтетичких боја у прехрамбеној 
индустрији, зова је добила додатно на значају јер служи и за 
фарбање“, прича Шерфезе.

„Ово је једна од биљних врста чији сваки део има хранљиву 
или фармацеутску вредност“, каже проф. др Владислав Огња-
нов, редовни професор на Пољопривредном факултету у Новом 
Саду, али и узгајивач зове. Од цвета се праве сокови, а сируп 
зове је по његовом сведочењу најскупљи који можете наћи на 
рафовима трговина у Аустрији. Иначе, у тој земљи производња 
зове је веома развијена, годишње само у Немачку извезу 1.000 
тона ове воћке.

„Од плодова могу да се производе џемови који су све попу-
ларнији. Код нас се у Бачким виноградима прави тај специја-
литет. Порто вина не могу без зове, а производе се и ракија или 
чај. Улагања су мала, а када би домаћинства успела да развију 
и прерађивачку производњу, са хектаром или два, четворочла-
на породица могла би нормално да живи“, каже Огњанов.

Велики потенцијал налази се и у сортама које ничу на на-
шем поднебљу. Како додаје, популарни „хазберг“ донесe око 
100 грама по грозду, док наша „љубостиња“ и до 450 грама.

Извор: блиц.рс

     
ЗА МИРАН СТОМАК, ЈАКУ КРВ И ЛАК САН

   Цветови зове, који се највише и користе, садрже етерично уље 
које има око 40 материја, а богато је гликозидима, танинима, 
флавоноидима, каротенима, рутином и витаминима. Бобице зове 
садрже алкалоиде, каротене, танине, органске киселине и вита-
мине А, Б и Ц. Претпоставља се да су флавоноиди које садржи 
зова одговорни за већину њених лековитих својстава. Флавонои-
ди су моћни антиоксиданси који штите наше ћелије од оштећења. 
Сличног састава су и листови. Сви делови су богати гвожђем, на-
тријумом и калијумом.

На нашем тржишту потражња за зовом 
је већа него што тренутно може да се 

произведеОткупљивачи су често заинтересовани 
и за цвет зове, али воћари чекају крај 

августа и бербу плодова, јер је принос од 
њихове продаје и шест пута већи
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У оквиру реализације пројекта 
„Подршка програму запошљавања На-
ционалне службе за запошљавање“, који 
се финансира из фонда ЕУ - ИПА 2013, у 
циљу смањења незапослености, Филија-
ла Смедерево НСЗ je реализовала обуку 
за заваривање поступком РЕЛ 111 са 
атестом.

Обуком је обухваћено десет незапос-
лених из категорије лица без квалифика-
ција и са ниским квалификацијама, као и 
дугорочно незапослени, а 5. септембра у 
компанији „Желвоз 026“ д.о.о. Смедерево 
одржано је полагање испита за атест. 

Полагању практичног испита 
приступило је свих десет полазника, у 
присуству њихових ментора и професо-
ра, као и представника Завода за завари-
вање „Београд“ Милована Биговића и Јас-
мине Беочанин из смедеревске филијале 
НСЗ. 

Обука за завариваче траје три меса-
ца, садржи теоретски и практични део, 
а полазници након завршене обуке по-
лажу испит за стицање атеста, који ће 
им, с обзиром да је у питању изузетно 

тражено занимање, свакако помоћи да се 
брже запосле. 

Према исказаним потребама тр-
жишта рада, на подручју смедеревске 
филијале НСЗ послодавци тешко долазе 
до радника са овим квалификацијама, 
због чега је планирано да у првој полови-
ни септембра још једна група незапосле-
них лица отпочне обуку за стицање атес-
та за заваривање.

Просечна плата у у априлу ове године у Србјији била је 
54.645 динара, а запослени у неколико делатности зарађива-
ли су и два и по пута више. Њихова месечна нето зарада била 
је изнад 1.080 евра. Највеће плате у Србији у априлу имали 
су запослени у ваздушном саобраћају – њихов просек био је 
176.562 динара нето, а међу њима свакако највеће зараде су 
имали пилоти, копилоти и запослени у контроли летења.

На другом месту по висини зарада били су рудари са пла-
том од 142.935 динара, па зато и не чуди што су се Костолац и 
Бор нашли међу градовима у Србији са највећима зарадама. 
Произвођачи дуванских производа истовремено су зарадили 
129.380 динара, а програмери који у Србији већ дужи низ го-
дина важе за најплаћенију професију - 126.961 динара.

Изненађење на листи највећи зарада ни овај пут нису 
били запослени који се баве финансијским услугама. Финан-
сијски саветници и аналитичари, као и математичари и статис-
тичари, зарадили су у просеку по 111.723 динара. Из ове гру-
пације статистика је издвојила област осигурања и пензијских 
фондова.

По висини зарада у нашој земљи у самом врху били су и 
фармацеути, односно произвођачи основних фармацеутских 
производа и препарата. Њима је у априлу у просеку било ис-
плаћено 95.647 динара. Нешто мању зараду, 92.066 динара, 
имали су запослени у областима снабдевања електричном 
енергијом, гасом и паром, показују најновији подаци Репу-
бличког завода за статистику.

Посматрајући градове, највеће плате имали су Београђани, 
и то на Врачару - 89.812 динара нето, Новом Београду (86.942), 
Старом граду (86.823) и Савском венцу (79.422). Ван Београда 
издвајају се Костолац и Бор, са просечним зарадама од 70.491, 
односно 62.142 динара. С друге стране, најмање зараде у Србији 
истовремено су имали угоститељи с просеком од 31.242 дина-

ра, сервисери рачунара (32.531), радници у дрвној индустрији, 
са изузетком произвођача намештаја (33.235 динара) и произ-
вођачи одеће (35.009).

Територијално, најниже зараде исплаћиване су на југу Ср-
бије. У Сврљигу је просечна плата била мало већа од 35.000 
динара, следе Гаџин Хан и Врањска Бања са око 37.000, као и 
Бојник и Власотинце (око 38.000).

Просечна нето плата у Србији износила је у априлу ове 
године 54.645 динара и била је већа за 8 процената реално у 
односу на исти месец 2018. године. Плате у јавном сектору ис-
товремено су биле видљиво веће и износиле су 61.160 динара. 
Плате у јавним државним предузећима притом су износиле 
75.330 динара, а у администрацији 65.304 динара. 

У периоду јануар-април текуће године бруто зарада по 
запосленом у Србији износила је 74.462 динара, а нето плата 
53.967 динара. Иначе, бруто плате су у прва четири месеца за-
бележиле номинални раст од 9,7 одсто, односно реални од 6,9 
процената у односу на исти период прошле године, док су нето 
зараде порасле за 9,9 номинално и за 7,1 проценат реално.

Извор: блиц.рс

Јасмина Беочанин

КО НАЈВИШЕ ЗАРАЂУЈЕ У СРБИЈИ?

ИЗУЗЕТНО ТРАЖЕНО ЗАНИМАЊЕ
Обуке за завариваче у Филијали Смедерево НСЗ

Међу најплаћенијим запосленима у нашој земљи су пилоти, контролори летења, 
рудари, произвођачи дуванских производа, програмери, финансијски саветници и 

аналитичари...
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КАКО НАПРАВИТИ ЗАОКРЕТ У ПОСЛОВАЊУ
Академија за циркуларну економију ПКС

Циркуларна економија, по оцени 
стручњака, представља алат који допри-
носи унапређењу конкурентности, расту 
БДП-а и отварању зелених радних мес-
та. Компанији која се одлучи да направи 
комплетан заокрет ка профитабилнијем 
и здравијем пословању доноси многе бе-
нефите, попут мањих издатака за таксе, 
већег профита, нижих трошкова за си-
ровине, воду и енергију, обавезујући на 
бригу о средини и купцима. Предузећа 
која желе да примене ова знања, могу од 
4. октобра да се прикључе Академији за 
циркуларну економију ПКС.

Привредна комора Србије покренула 
је прошле године Академију циркулар-
не економије, намењену полазницима 
из малих и средњих предузећа. Настава 
је конципирана по моделу активних и 
практичних радионица, са фокусом на 
новим принципима пословања и пре-
давања – „ланац креирања вредности“ 
и „животни циклус производа“, којима 
се у мултидисциплинарном окружењу 
полазницима приближавају начини на 
које могу иновирати своју производњу, 
производе и начин на који представљају 
своју понуду на тржишту.

Академија за циркуларну економију 
је заједнички пројекат Центра за цирку-
ларну економију ПКС и CirEkon-а, подр-

жан од EIT Climate KIC, највеће европске 
иницијативе за борбу против климат-
ских промена, кроз технологију и инова-
ције, а поред ове подршке постоје и број-
ни фондови који могу подржати касније 
инвестиције у модернизацију пословања 
и тако олакшати прелазак ка циркулар-
ној економији.

„Иако циркуларна економија, која у 
суштини представља комплетан заокрет 
ка бољем, профитабилнијем, здравијем и 
логичнијем пословању има за циљ упо-
требу и поновну употребу ресурса, како 
би се смањила и завршила производња 
отпада, не може се изједначити са реци-
клажом“, сматра представник CirEkon-а 

Милан Веселинов. Рециклажа јесте део 
циркуларне економије, али постоји још 
много других начина за коришћење 
производа пре него што га распарчамо, 
самељемо или истопимо поновно у плас-
тику или метал.

„Едукација и савладавање алата на 
овом пољу јесу и део процеса прила-
гођавања регулативи Европске уније, 
енергетској и еколошкој транзицији. 
Производи ће морати да имају свој ‚еко-
лошки пасош‘, као и одређени прописани 
минимум рециклираних или рецикла-
билних сировина, док ће за електричне 
и електронске уређаје бити неопходна 
декларација о предвиђеном року опера-
тивности“, наводи Веселинов.

Циркуларна економија је нови план 
управљања отпадом и потпуни заокрет 
у пословању ка бољем, профитабил-
нијем, здравијем и логичнијем. Заинте-
ресовани кандидати могу се пријавити 
до краја септембра, а детаљније инфор-
мације о програму обука, предавачима, 
као и формулар за онлајн пријављивање, 
налазе се на адреси Цирекон.рс.

Извор: новости.рс

На Академији за циркуларну економију ПКС предузећа уче како да направе 
заокрет у пословању. Компаније ће имати мање издатке за таксе, већи профит 

и ниже трошкове за сировине, воду и енергију

     
ПОВЕЋАЊЕ ЕФИКАСНОСТИ

   „Циљ је да компаније унапреде квалитет и повећају ефикасност процеса рада. Тако ће 
доприносити привредном развоју и заштити животне средине. Академија ПКС, у другој 
години рада, почиње 4. октобра и трајаће до краја новембра 2019. Око 30 полазника, 
претежно у области текстилне индустрије, прераде дрвета и производње намештаја, ау-
то-индустрије, пољопривреде и производње хране, имаће прилику да савладају могућ-
ности, алате и методе увођења и примене циркуларне економије у својим компанијама, 
као и да анализирају и оцене ефективност процеса рада и употребе материјала“, каже 
руководилац Центра за циркуларну економију ПКС Синиша Митровић.

     ИСКУСТВА ПОЛАЗНИКА
   „Утисак свршених полазника Академије је да знају много боље шта се дешава са њихо-
вим производом, да ли и како могу да га врате у свој посед и како да га што ефикасније 
искористе максималан број пута. Једноставно, начин размишљања се мења набоље“, 
каже Веселинов. Крајем августа, у оквиру АЦЕ комуникације организоване су радиони-
це за предузећа на којима су се полазници упознали са животним циклусом својих про-
извода и упознали основе нових пословних модела. Ово је добар начин да полазници 
препознају да ли би им Академија циркуларне економије одговарала као свеобухватна 
озбиљна форма пословне едукације. Радионице су организоване у Нишу, Београду и 
Новом Саду. Ове радионице ослобођене су котизација и организује их Привредна комо-
ра Србије, у сарадњи са CirEkon-ом..



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 
Јована Микића 12 
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


