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БОЉИ ПОСЛОВНИ АМБИЈЕНТ У СРБИЈИ

У овом броју „Послова“ представљамо вам годишњу анкету 
„1.000 предузећа“, која обухвата ставове предузећа о пословном 
окружењу у Србији. Резултати показују да се бележи побољшање 
у готово свим областима пословног окружења. По мишљењу прив-
реде, највећи напредак остварен је у области инспекцијског рада 
и ефикасности, транспарентности регулаторног окружења, проце-
дура Закона о раду, а као изазови у пословању и даље се, према 
мишљењу учесника анкете, јављају унапређење у области пара-
фискалних намета, пореза и доприноса на зараде, сиве економије 
и приступа финансијским средствима. Закључено је и да мала и 
средња предузећа, као главни покретач привреде, треба да теже 
модернизацији и дигитализацији пословања, јер је то један од пре-
дуслова да опстану и буду конкурентнија на тржишту. 

У Ечкој је одржан годишњи регионални састанак представни-
ка локалне самоуправе, локалних савета за запошљавање и НСЗ 
поводом наставка консултација у припреми Националног акцио-
ног плана запошљавања за 2020. годину. Састанак је организовало 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
а на њему су представљене активности у оквиру реализованих на-
ционалних акционих планова, као и реализација текућих локалних 
планова запошљавања. 

Са почетком нове школске године београдским ученицима за-
вршних разреда средњих школа указала се могућност за коришћење 
нове услуге каријерног вођења и саветовања, коју реализују пси-
холози Националне службе за запошљавање кроз радионице под 
називом „Каријерно путовање“. Као и све друге услуге Националне 
службе и ове радионице су потпуно бесплатне. Применом радиони-
чарских техника самопроцене, ученици се правилно усмеравају ка 
што објективнијој процени својих интересовања, жеља, очекивања, 
способности, вештина и особина и на тај начин формирају слику о 
себи, својим могућностима у односу на образовање и рад.

Национална служба за запошљавање организовала је два сајма 
запошљавања у претходном периоду, па је тако на сајму у Љубовији 
14 послодаваца понудило 80 радних места, док је на јесењем сајму 
у Шапцу понуђено око 230 слободних радних места.  

Представљамо вам још добрих примера сарадње НСЗ са посло-
давцима у Србији, а прича нас води у Филијалу Пожаревац, у фирме 
“Алу пласт Веки” из Кучева, која прави столарију и ограде од ПВЦ и 
алуминијумских материјала и предузеће “Golden wood”, које се бави 
прерадом дрвета. Оба послодавца су уз програме и стручну подрш-
ку Националне службе за запошљавање - Филијале Пожаревац раз-
вијала посао и запошљавала нове раднике. 
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П рави пример да се упорност и на-
поран рад исплате је Велибор Јо-
вановић, власник СЗР „Алу пласт 
Веки“ из Кучева. Више од деце-

није учио је занат у другим радионица-
ма, савладао вештине обраде ПВЦ про-
фила и алуминијумских материјала, од 
којих и данас прави столарију и ограде. 

Велибор је имао идеју да ће једног 
дана постати самосталан у послу, а свој 
сан је остварио уз помоћ саветника за 
запошљавање из испоставе НСЗ у Ку-
чеву, који му је предложио да се укључи 
у обуку за предузетништво и конкури-
ше за средства за покретање сопственог 
бизниса. Од тада су прошле три године, а 
он поносно истиче да је производњу уна-
предио и заокружио производни циклус 
тако што поред АЛУ и ПВЦ столарије сада 
израђује и сопствено вакумирано стакло. 
Такође, све производе допрема и монти-
ра код наручилаца. Истиче да посла има 
и да све обавезе према држави исплаћује 
на време, као и да иако понекад ради и 
по петнаест сати, на крају дана буде за-
довољан оним што је урадио. 

С обзиром да се посао брзо развијао, 
јавила се потреба за запошљавањем нових 
радника. „Уз програм НСЗ који је намењен 
опремању радног места прошле године 
сам запослио двa радника, а и ове године 
сам конкурисао по Програму ИПА 2013 за 
опремање радног места и добио субвен-
цију за још једно лице, које ћу запослити 
на пословима који су везани за рад са ста-
клом“, каже за „Послове“ Велибор. 

Поред финансијске помоћи коју је ост-
варио кроз мере запошљавања НСЗ и која 
му је дала сигурност на почетку самостал-
ног рада, наш саговорник истиче и изузетно 
добру сарадњу са запосленима у Филијали 
Пожаревац НСЗ у одељењу за предузет-

ништво, који су му, како каже, пружили 
адекватну стручну помоћ приликом апли-
цирања за средства по јавном позиву. 

Не жали се Велибор на тежак рад и 
открива планове за будућност: „Како сам 
тренутно у изнајмљеном простору, жеља 
ми је да купим или изградим сопствени 
објекат у којем бих могао даље да ширим 
своју производњу. Надам се да ће посла 
бити све више, и да ћу моћи временом да 
запослим још људи“.

Задовољан је оним што је до сада по-
стигао, али зна да га чека још много го-
дина напорног рада. Руке су му уморне, 
али не крије задовољство јер је баш њима 
успео да стекне све што има. По његовим 
речима, поштење, знање и напоран рад 
се исплате и пружају човеку спокој, ми-
ран сан и наду у бољу будућност. 

Снови злата вредни
Да за успешан и добар бизнис нису 

битни пол ни године, уверила нас је мла-
да предузетница Милијана Јовановић из 
Браничева у општини Голубац, власница 
и директорка предузећа „Golden Wood“, 
које се бави обрадом и прерадом дрве-
та. Основе овог посла савладала је зах-
ваљујући оцу, а уз средства за покретање 
сопственог бизниса и подршку своје по-
родице, основала је предузеће. 

„За самозапошљавање као могућност 
и идеју сазнала сам у Испостави Голубац 
НСЗ, на индивидуалном разговору код 
своје саветнице за запошљавање. Прили-
ком аплицирања за средства најтежа ми 
је била пројекција и прогноза у бизнис 
плану, јер нисам имала претходно иску-
ство у послу који сам желела да започ-
нем. У том смислу ми је од велике помоћи 
била подршка Филијале Пожаревац НСЗ 
и обука за предузетништво, на којој сам 
добила све корисне савете и информа-
ције“, прича нам Милијана.

Веровала је у себе и своју идеју и 2018. 
године основала предузеће, које данас, 
иако је још увек мала породична фирма, 
производе извози и у иностранство. На пи-
тање да ли је тешко бити жена предузет-
ник у дрвно-прерађивачкој индустрији, 
кроз осмех каже да није, али да је понекад 
свесна да није баш уобичајено да млада 
жена руководи таквом фирмом. 

„Са пословним партнерима имам до-
бар однос и брзо сам задобила њихово 
поверење, односно оног тренутка када су 
схватили да професионално приступам 
послу. У великој мери се ослањам на ис-
куство и знање свог оца, породицу и за-
послене. Увек саслушам савет, нарочито 
ако долази од особа за које знам да имају 
више искуства од мене“, каже Милијана и 

објашњава да углавном обавља админи-
стративне послове у предузећу, али да је 
упозната са сваким сегментом производ-
ног процеса, па је спремна и да прискочи у 
помоћ кад год затреба.

У плану је и проширење производног 
капацитета, који сада обухвата елементе 
за гајбице и платформе за кломпе. У про-
цесу монтаже је нови производни погон у 
коме ће се производити брикети. 

Млада предузетница истиче да је веома 
задовољна сарадњом са Филијалом Пожаре-
вац НСЗ и подршком коју добија кроз менто-
ринг и приликом тражења нових радника. 
Пре два месеца запослила је радника који је 
особа са инвалидитетом. „Тражила сам не-
кога ко ће да обавља посао домара - чувара. 
Нисам планирала да тај посао ради особа са 
инвалидитетом, али то ми није представља-
ло никакву препреку. Најважније ми је било 
да запослим особу која одговорно и добро 
обавља послове за које је задужена. Дејана 
сам изабрала на основу његових способ-
ности и искуства које је стекао на претход-
ним пословима“, каже Милијана.

Управо нас је Дејан Војиновић повео у 
обилазак тог предузећа. По занимању је ау-
то-механичар, али то није никада радио, а у 
претходном предузећу проглашен је техно-
лошким вишком.

„Неколико година сам тражио нови 
посао и задовољан сам тренутним запос-
лењем. Послодавац је добар и имамо од-
личну сарадњу“, прича нам Дејан.

„Golden Wood“ је млада фирма у којој 
раде људи који чине одличан тим. Власни-
ца је задовољна досадашњим пословним 
успехом и нада се да ће се у будућности 
њено предузеће још више развијати. „Бит-
но је следити свој сан и бити спреман да 
понекад признаш да нешто не знаш, али 
и научиш све што ти треба да би напредо-
вао“, поручује наша саговорница.

Марко Михајловић

ВРЕДАН РАД - ПУТ ДО УСПЕШНОГ 
ПРЕДУЗЕТНИКА

Сарадња НСЗ са послодавцима
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У Србији се бележи побољшање у готово 
свим областима пословног окружења, 
мишљење је више од 1.000 представ-
ника малих, средњих и великих преду-

зећа из 116 општина у нашој земљи. Највећи 
напредак остварен је у области инспекцијс-
ког рада и ефикасности, транспарентности 
регулаторног окружења, процедура Закона 
о раду, а привредници су најлошије оцени-
ли област сиве економије и парафискалне 
намете. Закључено је и да мала и средња 
предузећа, као главни покретач привреде, 
треба да теже модернизацији и дигитали-
зацији пословања, јер је то један од преду-
слова да опстану и буду конкурентнија на 
тржишту. Ово је осма годишња пословна 
анкета УСАИД Пројекта сарадње за еко-
номски развој, која даје свеобухватан преглед 
промена у пословном окружењу, приступа 
изворима финансирања и конкурентности 
компанија. 

Представљајући резултате анкете, ди-
ректор УСАИД Пројекта сарадње за еко-
номски развој Џозеф Лаутер истакао је да 
је у овој години већина српских компанија 
задовољна изменама у регулативи које су 
допринеле смањењу ризика у пословању, 
а већина је похвалила јавну администра-
цију, као и веће могућности привреде да 
учествује у реформама. Више од половине 
анкетираних предузећа (53%) је оптимис-
тично када је у питању повећање посло-
вног прихода, па расте и број фирми које 
повећавају број запослених, тако да 35% 
компанија очекује да повећа број радника. 

Анкета је показала да транспарент-
ност и предвидљивост у пословању бе-
леже побољшање од 2013. до ове године, 
као и јавно-приватни дијалог, односно 

дијалог између владе и привреде. Пред-
ставници предузећа који су учествовали 
у анкети сматрају да су инспекције по-
стале ефикасније и представљају мање 
оптерећење за привредне субјекте, али 
да је потребно наставити пуну импле-
ментацију реформе. 

Као изазови у пословању и даље се, 
према мишљењу привреде, јављају уна-
пређење у области парафискалних намета, 
пореза и доприноса на зараде, сиве еконо-
мије и приступа финансијским средствима.

Након представљања резултата анке-
те „1.000 предузећа“ одржан је панел на 
тему „Докле смо стигли и шта нас очекује“, 
на којој су говорили министар државне 
управе и локалне самоуправе Бранко Ру-
жић, саветник председника Привредне 
коморе Србије Мирослав Милетић и Кајл 
Скат, амбасадор САД у Србији.

„Ако погледамо резултате анкете јас-
но је да смо значајно унапредили послов-
но окружење. Јавна управа је све ефикас-
нија и постала је прави сервис за грађане 
и привреду“, истакао је министар Ружић. 
Ове године резултати показују да чак 74% 
предузећа сматра да је рад државне упра-
ве ефикаснији него пре годину дана, што је 
значајно повећање у односу на 2014. годи-
ну, када је тај проценат био 55%.

„Управа није више кочничар већ подрш-
ка грађанима и привреди. То и јесте сушти-
на читаве реформе, професионално и брзо 
пружање услуга и модерна управа“, рекао је 
Ружић и додао да је један од важних разлога 
за добре резултате увођење размене подата-
ка у самој управи, дигитализација података 
и омогућавање електронских услуга. 

Он је додао да је е-Инспектор круна 
рада на реформи инспекцијског надзо-
ра, који ће повезати све податке из свих 
инспекција и омогућити да систем упра-
вљања ризиком потпуно заживи. „Зах-
ваљујући новој платформи имаћемо једин-
ствену базу привредника, а е-Инспектор 
ће, када у потпуности крене, омогућити па-
метне алгоритме за израчунавање ризика, 
па ће се фокус надзора усмерити на високо-
ризичне, а умањити оптерећење оних који 
примењују високе стандарде у пословању, 
на пример извозника“, истакао је Ружић. 
Министар додаје да овакав систем уводи 
потпуну транспарентност и стандардиза-

ОЦЕНА ПРИВРЕДЕ - БОЉИ ПОСЛОВНИ 
АМБИЈЕНТ У СРБИЈИ

ТЕМА БРОЈА    Годишње представљање резултата анкете „1.000 предузећа“

     
САРАДЊА ЈАВНОГ СЕКТОРА И 

ПРЕДУЗЕТНИКА
   УСАИД-ов Пројекат сарадње за еко-
номски развој има за циљ да побољша 
услове пословања у Србији и подстакне 
економски развој. Једна од активности је 
успостављање сарадње са релевантним 
актерима из приватног и јавног секто-
ра, како би се створиле прилике за раст 
и развој малих и средњих предузећа у 
Србији. Фокус је на побољшању услова 
пословања кроз поједностављење ре-
гулаторних процедура и њихову стан-
дардизацију, као и на повећању броја и 
обима финансијских производа који су 
доступни малим и средњим предузећи-
ма у Србији. Пројекат негује и промовише 
културу јавно-приватног дијалога, пове-
рења и сарадње између јавног сектора и 
предузетника. 
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цију поступања инспектора, чиме се прив-
реди пружа предвидивост у пословању. 
„Један од принципа на којима желимо да 
управа послује јесу јасни захтеви, спрем-
ност да се привреда саветује, а не нужно 
кажњава, као и да постоје јасне санкције за 
оне који крше закон“, истиче Ружић.

Мирослав Милетић, из Привредне ко-
море Србије, рекао је да су резултати анке-
те корисни за израду стратегија, као и за 
одређивање приоритета даљих реформи, 
а све у циљу напретка српске привреде. 
Он је нагласио и на које све начине ПКС 
пружа подршку привреди. „У претходном 
периоду реализовано је више од 400 међу-
народних догађаја, око 100 форума на 
којима је учествовало више од 20.000 пре-
дузећа, а одржано је и око 15.000 послов-
них разговора и састанака. Такође, Прив-
редна комра Србије основала је и Центар 
за дигитализацију, у којем је до сада 
обучено више од 40 експерата. Милетић 
је додао да су у дијалогу привредника са 
Владом Србије креиране бројне мере које 
су допринеле бољим пословним резулта-
тима компанија и да је важно даље ради-
ти на дигитализацији пословања, што ће 
довести до лакшег продора на тржиште. 

Амбасадор САД у Србији Кајл Скат 
каже да је добро што привредници у Ср-
бији осећају напредак у реформама и свим 
важним областима, али је додао да се то не 
дешава адекватном брзином. Он је, такође, 

указао да треба да се ради на томе да пре-
дузећа имају што лакши приступ финанси-
рању, јер је анкета показала да две трећи-
не компанија има потребу за улагањем у 
пословање, а да је коришћење спољних 
извора финансирања и даље на ниском ни-
воу, па тренутно чак 81% целокупног фи-
нансирања за привредне субјекте у Србији 
долази из властитог капитала, док су само 
9% кредити банака. Трговински кредити 
се, по резултатима анкете, сматрају једним 
од главних извора екстерног финансирања. 
„Анкета потврђује да постоји простор за по-
бољшање обезбеђивања различитих изво-
ра финансирања и то је област у којој је по-
требно да УСАИД настави заједнички рад 
са српским партнерима“, објашњава Скат. 

Анкета „1.000 предузећа“ показала је 
и да је електронска трговина у Србији и 
даље слабо развијена и да већина фирми 
не користи напредне дигиталне вештине. 

У извештају УСАИД-а се наводи да е-тр-
говина отвара изузетне прилике за извоз и 
раст микро, малих и средњих предузећа и 
повезивање са изузетно великим бројем ин-
тернет купаца, па самим тим и могућности 
извоза на више тржишта. Подаци говоре да 
су укупни финансијски резултати бољи код 
фирми које су присутне на интернету.

„Е-трговина показатељ је пословне со-
фистицираности и може да уштеди мно-
го времена и новца уколико се ради на 
прави начин“, истакао је директор УСАИД 

Пројекта сарадње за економски развој Џо-
зеф Лаутер. „У Србији су компаније свесне 
значаја такве врсте трговине за развој пос-
ла и чак 71 одсто људи мисли да ће доћи 
до снажног раста е-трговине као канала 
пословања. Интернет страницу за посло-
вање у Србији има 2/3 компанија (66%), 
док само 12% има електронску продавни-
цу, што говори да српске фирме још увек 
немају довољно развијено електронско 
пословање“, истакао је Лаутер.

Што се тиче дигиталних вештина, ан-
кета је показала да веће компаније дају 
много већи значај напредним и специја-
лизованим дигиталним вештинама него 
што то чине микро и мале компаније. 
Закључак је и да фирме које испуњавају 
критеријуме софистицираног пословања 
расту брже од просечног предузећа. Де-
финисана су 22 критеријума софисти-
цираности пословног модела, а неки од 
њих су: развијање дигиталних алатки и 
дигиталног маркетинга, извоз – посебно 
на далека тржишта (ван региона и ЕУ), 
затим способност фирми да управљају 
својим финансијама и потраживањима 
и коришћење екстерних извора финанси-
рања, као и подједнак број жена и муш-
караца у власничкој структури, али и 
улагања у иновације. Јелена Бајевић

     

     

ПРИОРИТЕТИ
   Ово је осма анкета репрезентативног 
узорка привредних субјеката у Србији 
која је урађена под покровитељством 
УСАИД-а и која обухвата мноштво тема 
које се односе на пословно окружење, 
приступ изворима финансирања и конку-
рентност компанија. Резултати помажу 
Влади и привредницима да одреде при-
оритете и спроведу реформе у оним об-
ластима у којима оне могу да доведу до 
унапређења за инвестирање, привредни 
раст и отварање нових радних места. 
Ова анкета подразумева директне раз-
говоре са испитаницима, а спровео је 
„Ипсос стратеџик маркетинг“, у периоду 
од 24. јуна до 16. августа ове године.

ЈАВНО-ПРИВАТНИ ДИЈАЛОГ
   Привреда у Србији оцењује да је побољ-
шан јавно-приватни дијалог, а да послов-
но окружење погодује привредном рас-
ту. По резултатима овогодишње анкете, 
65% привредних субјеката сагласно је да 
је побољшан квалитет дијалога Владе 
и привреде и квалитет дебате и разго-
вора о привредним темама, што је по-
бољшање од чак 44% у односу на 2013. 
годину. Такође, резултати показују да је 
64% привредника сагласно да је порасла 
могућност учешћа привреде у реформа-
ма закона којима се регулише пословно 
окружење, што је такође побољшање 
у односу на 2013. годину од 37%. Фак-
тори које привреда наводи као оне који 
негативно утичу на пословање су: сива 
економија, парафискални намети, као и 
порези и доприноси на зараде. 
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Уорганизацији Министарства за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања, у Ечкој је одржан годишњи 
регионални састанак представника јединица локалне 
самоуправе, локалних савета за запошљавање и Нацио-

налне службе за запошљавање, поводом наставка консултати-
вног процеса у припреми Националног акционог плана запо-
шљавања (НАПЗ) за 2020. годину.

 На састанку су представљене активности у домену 
оцене ефикасности претходно реализованих националних ак-
ционих планова, као и реализација текућих локалних планова 
запошљавања.

Зоран Мартиновић, директор НСЗ, истакао је у којој мери 
се сарадња са локалним самоуправама развила у току година.

„Са финансирањем локалних акционих планова запошља-
вања почело се 2010. године. Те године учествовало је 10 је-
диница локалне самоуправе, а из буџета локалне самоуправе 
исплаћено је око 31 милион динара. У 2019. години одобрени 
су захтеви за 106 локалних самоуправа, што показује да је ин-
тересовање градова и општина све веће из године у годину и 
да се њихово финансијско учешће повећава“, рекао је Марти-
новић и додао да је циљ спровођења програма децентрализа-
ција политике запошљавања, активна улога јединица локалне 
самоуправе у решавању питања незапослености на локалном 
тржишту рада, као и већи обухват лица мерама активне поли-
тике запошљавања.

Национални акциони план запошљавања (НАПЗ) предста-
вља основни инструмент за спровођење активне политике за-
пошљавања и као такав дефинише циљеве и приоритете поли-

тике запошљавања, као и активне програме и мере политике 
запошљавања за наредну годину.

Локални акциони план запошљавања (ЛАПЗ) је израз ло-
калне политике запошљавања и основни инструмент спро-
вођења активне политике запошљавања у локалној заједни-
ци. То је документ локалне самоуправе у коме су дефинисани 
циљеви и приоритети политике запошљавања, програми и 
мере који ће се спроводити у локалној средини.

Локалне самоуправе кроз процес израде и спровођења ло-
калних акционих планова одговарају на питања какво је стање 
на тржишту рада у том подручју, шта је утицало на стање, как-
ве су перспективе, прикупљају информације о локалној прив-
реди, идентификују локалне потребе и циљне група којима је 
најпотребнија подршка, дизајнирају програме и мере који ће 
успешно одговорити на специфичне проблеме, идентификују 
мере и износе очекиване резултате планираних активности. 

ЛАПЗ мора бити у сагласности са Националним акционим 
планом запошљавања, који сваке године усваја Министарство 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања.

„Резултате је могуће остварити кроз дефинисање пра-
ва и обавеза, одговорности свих заинтересованих страна, ус-
постављање институционалних механизама, креирање сис-
тема за дугорочно финансирање запошљавања, а све у циљу 
идентификације и ефикаснијег коришћења постојећих ресур-
са“, поручио је Мартиновић.

У име Министарства за рад, запошљавање борачка и со-
цијална питања присутнима се обратио Милош Јанковић, в. д. 
помоћника министра, а потом Александар Рончевић, представ-
ник компаније SIPRU „E2E - Знањем до посла“.

ОДРЖАН РЕГИОНАЛНИ САСТАНАК 

Катарина Јовичин

Припрема Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину

„Основни циљ је децентрализација политике запошљавања, активна улога 
јединица локалне самоуправе у решавању питања незапослености на 

локалном тржишту рада, као и већи обухват лица мерама активне политике 
запошљавања“, истакао је директор НСЗ Зоран Мартиновић на састанку 
одржаном у склопу припреме Националног акционог плана запошљавања 

за 2020. годину
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Применом радионичарских техника 
самопроцене, ученици се правил-
но усмеравају ка што објектив-
нијој процени својих интересовања, 

жеља, очекивања, способности, вештина и 
особина и на тај начин формирају слику о 
себи, својим могућностима у односу на об-
разовање и рад.

Са почетком нове школске године 
београдским ученицима завршних раз-
реда средњих школа указала се могућ-
ност за коришћење нове услуге каријер-
ног вођења и саветовања, коју реализују 
психолози Националне службе за запо-
шљавање кроз радионице под називом 
„Каријерно путовање“. Као и све друге 
услуге Националне службе и ове ради-
онице су потпуно бесплатне.

Будући да доношење одлуке о даљем 
образовању захтева доста времена, из-
узетно је важно благовремено започети 
са процесом планирања каријере. Наи-
ме, ђацима често недостаје организован 
приступ у прикупљању и коришћењу 
информација о себи, образовању и свету 
рада, као и конкретне вештине за упра-
вљање личним каријерним развојем, а у 
томе им могу помоћи психолошке ради-
онице Центра за информисање и профе-
сионално саветовање (ЦИПС) Филијале 
за град Београд НСЗ.

- Каријерне радионице, у трајању од 
два школска часа, организујемо за групе 
од 20 до 30 ученика, у просторијама На-
ционалне службе или директно у школи 
из које су ђаци. Основни циљ је давање 
подршке средњошколцима завршних 
разреда, како би самостално системат-
ски приступили планирању каријере, до-
нели адекватну одлуку о даљем каријер-
ном развоју и определили се за наставак 
образовања или излазак на тржиште 
рада - каже психолог Јелена Увалин Ма-
тић.

Она је објаснила да су мотиви орга-
низовања оваквих психолошких ради-
оница груписани у три нивоа. Први под-
разумева развијање самопосматрања и 
самоспознаје, како би ђаци успешније 
истражили и утврдили своје способ-
ности и вештине, интересовања и жеље, 
очекивања од себе и самог занимања, 
како би разумели себе, своје компетен-
ције, развојне потенцијале, мотивацију 
и сопствени вредносни систем. Други је 
мотивисање ученика на истраживање, 
прикупљање и коришћење информација 
о факултетима и другим облицима об-

разовања, као и о тржишту рада и захте-
вима конкретних занимања. Трећи ниво 
се односи на формирање рационалних 
ставова о планирању каријере кроз сис-
тематичан приступ и интеграцију знања 
о себи, свету образовања и рада, при том 
узимајући у обзир динамичност и развој-
ност каријере.

- Применом радионичарских техника 
самопроцене ученици се правилно усме-
равају ка што објективнијој процени својих 

БЕОГРАДСКИ СРЕДЊОШКОЛЦИ НА 
„КАРИЈЕРНОМ ПУТОВАЊУ“ СА НСЗ

Услуге Центра за информисање и професионално саветовање (ЦИПС)

     
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ ЂАКА

   У психолошкој радионици „Каријерно путовање“ Националне службе за запошља-
вање до сада је учествовало готово 300 београдских гимназијалаца, док у октобру 
долазе на ред ђаци економских и ПТТ школа.
   - У реализацију каријерних радионица смо кренули већ почетком школске године, 
након договора са гимназијама. У првом циклусу су обухваћене гимназије VII, VIII, IX, 
XII и Савремена гимназија, а у наредном периоду очекујемо и реализацију радионица 
за ученике из подручја рада економије и ПТТ саобраћаја. Међу ученицима средњих 
стручних школа постоји мања потреба за овим видом информисања, јер они већ доста 
добро знају да процене желе ли да образовање наставе у изабраном правцу. Иначе, у 
Националној служби увек постоји могућност за појединце да услугу професионалне 
оријентације добију заказивањем тестирања, индивидуалног саветовања и инфор-
мисања - објашњава Јелена Увалин Матић, психолог у београдској филијали НСЗ, и 
додаје да на овој радионици ученици, одговарајући на упитнике, стичу увид о кора-
цима које треба да предузму приликом одлучивања о својој каријери, али да се тек 
тестирањем способности и личности може доћи до адекватне процене о занимањима 
која највише одговарају појединцу.

Јелена Увалин Матић
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интересовања, жеља, очекивања, способ-
ности, вештина и особина и на тај начин 
формирају слику о себи, својим могућнос-
тима у односу на образовање и рад. Поред 
тога, уче и како да имплементирају нова и 
већ постојећа знања у шири процес плани-
рања каријере. Повећањем компетенција, 
они повећавају и осећање сигурности, што 
је од великог значаја за превазилажење 
неодлучности у доношењу каријерних од-
лука - напомињу водитељи радионице.

За ученике којима је након ових ра-
дионица потребно додатно психолошко 
тестирање и индивидуално каријерно са-
ветовање, постоји могућност заказивања 
путем телефона који се налази на инфор-
мативном летку који се даје ученицима. У 
летку су побројани и кораци у процесу пла-
нирања каријере и наведене адресе рефе-
рентних сајтова, преко којих се ђаци могу 
информисати о образовању и запошља-
вању, али и на интерактиван начин боље 
упознати себе.

Овогодишњи сајам у Новој Пазови окупио је око стотину 
домаћих и страних компанија, углавном оних чији се погони и 
представништва налазе у индустријској зони и на територији 
те општине, али је било компанија и из других крајева земље и 
региона. Сајам је одржан у комплексу Спортско-рекреативних 
базена, а током манифестације одржан је и Сајам запошља-
вања, на којем је понуђено око 250 радних места.

Организатори су Привредна комора Србије – Регионална 
привредна комора Сремског управног округа и Општина Ста-
ра Пазова. Сајам су свечано отворили саветница председни-
ка Привредне коморе Србије Невенка Божовић и председник 
општине Ђорђе Радиновић.

Сајам привреде у Новој Пазови одржава се са циљем да 
се учесници и посетиоци упознају са понудом локалне прив-
реде и предузетника, размене пословне идеје и унапреде мо-
гућности за развој и нова улагања у привреду Србије и Срема, 
али и да ова манифестација буде место окупљања предузет-

ника и пословних људи. Ово је била прилика да се пред-
ставе најуспешнија предузећа и произвођачи из области 
металне и пластичне галантерије, прераде дрвета, хемијске 
индустрије, ИТ опреме, грађевинарства, текстила и обуће, 
прехрамбене индустрије, механизације, пољопривреде, ту-
ризма и угоститељства.

Током Сајма привреде другог дана је одржана и пра-
тећа манифестација – Сајам запошљавања, на којем је око 
20 компанија понудило 250 радних места. 

Општина Стара Пазова је већ деценијама позната по 
приватном предузетништву. Пре више од 40 година отво-
рене су многобројне занатске радње које су Стару Пазову 
учиниле једном од првих и најуспешнијих у области мале 
привреде у бившој Југославији. Данас у општини постоји 
преко 1.000 приватних предузећа и више од 3.000 преду-
зетничких радњи.

Поред бројних индустријских делатности, општина по-
следњих неколико година развија и промовише туристичке 
потенцијале са акцентом на Дунав, активни и гастрономски 
туризам и организује бројне манифестације.

ПРИВРЕДА НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Одржан 13. Регионални сајам привреде у Новој Пазови

Н. Новаковић

Приредила: Јелена Бајевић
Извори: ртвстарапазова.рс, Блиц

     
ВАЖНО ЈЕ БИТИ СИГУРАН У ИЗБОР 

   Исидора Иванчевић је ученица четвртог разреда XII београдске гимназије, а живи  на 
Врачару. Каже да је доста размишљала о томе шта да упише након средње школе и да 
је решила да то буде продукција. На радионицу „Каријерно путовање“ је дошла како би 
потврдила свој избор. „Стручњаци знају боље да процене да ли нам неко друго зани-
мање можда више одговара. Већ сам сазнала где могу да упишем жељени факултет, а 
распитала сам се и за цене студирања. На радионици сам научила нешто ново о својим 
особинама којих раније нисам ни била свесна, па их нисам ни користила“, искрена је 
Исидора.
   Стеван Јовановић живи на Вождовцу, а такође похађа XII београдску гимназију. На-
меравао је да упише Факултет организационих наука у Београду или смерове међу-
народна економија, туризам или индустријски инжењеринг у Словенији, а тестови су 
показали да су ФОН и индустријски инжењеринг прави избори за њега. Радионица На-
ционалне службе му је, каже, доста помогла, потврдивши његова ранија интересовања 
и учврстила га у одлуци да ипак оде у Словенију и упише индустријски инжењеринг, у 
чему ће му помоћи одличан успех у школи.
   Ученик исте школе, Земунац Жељко Обрадовић, каже да је пре радионице имао идеју 
да упише нешто везано за информатику и програмирање, а да су тестови потврдили 
његове жеље. „Користило ми је што сам проверио своја размишљања, јер ми је сада 
лакше да направим коначан избор. На радионици сам сазнао много тога новог, пре 
свега о различитом утицају личних особина на обављање посла, што ме је подстакло 
да се запитам да ли могу да изведем то што желим, а тестови су показали да могу“, 
каже Жељко.
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Измене jавних позива

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 
5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања 
у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике 
запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Објављују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ КОНКУРСА
ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА  У 2019. ГОДИНИ

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запо-
шљавање 31.05.2019. године и публикацији „Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:

• Јавни конкурс отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном кон-
курсу је 15.10.2019. године.

Остали услови из Јавног конкурса за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години, који су у складу са Споразу-
мом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали 
Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају непромењени.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чла-
нова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запо-
шљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним 
акционим планом запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне 
политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Објављују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и публикацији 
„Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:

• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвоје-
них за ову намену, а најкасније до 15.10.2019. године.

Остали услови из Јавног позива за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филија-
ла Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају непромењени.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 
и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 
5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања 
у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим 
планом запошљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике 
запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Објављују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. 
години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији „Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТА-
ЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:

• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвоје-
них за ову намену, а најкасније до 15.10.2019. године.

Остали услови из Јавног позива послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним рад-
ним местима у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошља-
вања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, 
остају непромењени.
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Измене jавних позива

На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 
113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 42 и 129 Правил-
ника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), 
Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. години, 
министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом запо-
шљавања општине Косовска Митровица и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања 
ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-3/2019 од 06.05.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА КОСОВСКА МИТРОВИЦА

Објављују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА 
НЕЗАПОСЛЕНИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА САМОЗАПОШЉАВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. годи-
не и у публикацији „Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:

• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање, а последњи рок за подношење захтева са биз-
нис планом је 15.10.2019. године.

Остали услови из Јавног позива незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусоб-
них права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за 
запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Косовска Митровица, остају непромењени.

На основу члана 43 став 1 тачка 5 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чла-
нова 60, 104 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, 
бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запо-
шљавања у 2019. години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним 
акционим планом запошљавања општине Зубин Поток и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике 
запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-2/2019 од 08.05.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК 

Објављују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији 
„Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ и гласи:

• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвоје-
них за ову намену, а најкасније до 15.10.2019. године.

Остали услови из Јавног позива за реализацију програма стручна пракса у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза 
у реализацији програма и мера активне политике запошљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филија-
ла Косовска Митровица и Општина Зубин поток, остају непромењени.

На основу члана 43 став 1 тачка 3 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 
113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 30 и 
129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 
и 9/18), Одлуке о учешћу у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим плановима запошљавања у 2019. 
години, министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања број 401-00-00478/2019-24 од 08.04.2019. године, а у складу са Локалним акционим планом 
запошљавања општине Зубин Поток и Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљавања 
ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, број 1108-101-2/2019 од 08.05.2019. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ - ФИЛИЈАЛА КОСОВСКА МИТРОВИЦА И ОПШТИНА ЗУБИН ПОТОК

Објављују

ИЗМЕНУ ЈАВНОГ ПОЗИВА
ПОСЛОДАВЦИМА ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ ТЕЖЕ ЗАПОШЉИВИХ 

НА НОВООТВОРЕНИМ РАДНИМ МЕСТИМА У 2019. ГОДИНИ

Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2019. 
години, објављен на сајту Националне службе за запошљавање 31.05.2019. године и у публикацији „Послови“ дана 05.06.2019. године, мења се у делу VII ОСТА-
ЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ  и гласи:

• Јавни позив отворен је од дана објављивања на сајту Националне службе за запошљавање до утрошка расположивих средстава издвоје-
них за ову намену, а најкасније до 15.10.2019. године.

Остали услови из Јавног позива послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним 
радним местима у 2019. години, који су у складу са Споразумом о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запо-
шљавања ЛАПЗ суфинансирање за 2019. годину, расписали Национална служба за запошљавање - Филијала Косовска Митровица и Општина Зубин Поток, остају 
непромењени.



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

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТА

733
Администрација и управа               14 
Трговина и услуге                              21 
Медицина                                         23
Индустрија и грађевинарство                 29
Култура и информисање                                         31
Наука и образовање                          32

Бесплатна публикација о запошљавању 1309.10.2019. |  Број 850 |   
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Администрација и управа

                Администрација и управа

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 
ЗАПОШЉАВАЊЕ,

БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („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) и 
члана 9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкур-
су за попуњавање радних места у државним орга-
нима („Службени гласник РС“, број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Београд, Немањина 22-26 
II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за јавне набавке, 
звање саветник

Одељење за опште правне послове 
и јавне набавке, Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми и спровођењу поступка 
јавних набавки мале вредности;
- пружа подршку у изради Плана јавних набав-
ки и стара се о испуњавању законских услова за 
покретање поступака јавних набавки;
- припрема податке за рад комисија за јавне 
набавке;
- учествује у изради интерних процедура у 
области јавних набавки;
- учествује у својству члана комисије у поступку 
јавне набавке;
- учествује у изради извештаја везано за посту-
пак јавних набавки,
- уноси податке у софтверске апликације у вези 
са јавним набавкама и води посебне евиденције 
о спроведеним поступцима јавних набавки и 
закљученим уговорима;
- обавља све остале послове по налогу начелни-
ка Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци 
од најмање три године, кao и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак спроводи се из више 
обавезних фаза у којима се проверавају опште 
функционалне, посебне функционалне и пона-
шајне компетенције и фазе у којој се спроводи 
интервју са комисијом. Кандидатима који учест-
вују у изборном поступку прво се проверавају 
опште функционалне компетенције.

У изборном поступку проверавају се: 
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару и желите да на основу њега будете 
ослобођени тестирања компетенције - дигитал-
на писменост, неопходно је да уз пријавни обра-
зац (уредно и у потпуности попуњен у делу *Рад 
на рачунару), доставите и тражени доказ у ори-
гиналу 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.  

IV Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резулта-
тима провере општих функционалних компетен-
ција, међу кандидатима који су испунили мерила 
за проверу општих функционалних компетен-
ција, врши се провера посебних функционалних 
компетенција, и то:

Посебна функционална компетенција за област 
рада послови јавних набавки (методологија за 
израду и припрему плана јавних набавки; мето-
дологија за припрему конкурсне документације 
у поступку јавних набавки и методологија за 
праћење извршења уговора) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) - провера-
ваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга рад-
ног места (Закон о јавним набавкама и Закон о 
државној управи) - провераваће се путем симу-
лације (усмено).
V Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет) - провераваће се путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за наведено извршилачко рад-
но место: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа 
- провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено).
Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs.

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство за 
рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког рад-
ног места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање 
обавештења: Олга Пуљевић и Анђела Роглић, 
тел. 011/3613-490, Министарство за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања, од 10.00 до 
13.00 часова.

IX Општи услови за запослење: држављан-
ство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

X Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања или у штампаној верзији на 
писарници Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Београд, Немањи-
на 22-26.

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

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

XII Докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног 
поступка пре интервјуа са Конкурсном 
комисијом: оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству; оригинал или овере-
на фотокопија извода из матичне књиге рође-
них; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту, подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал 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 спремом је стечено радно иску-
ство), од најмање три године.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). 
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Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 01. марта 2017. годи-
не у основним судовима, односно општинским 
управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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 прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Министарства. 

XIV Трајање радног односа: За наведе-
но радно место радни однос заснива се на 
неодређено време.

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у 
трајању од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе у року од шест 
месеци од дана заснивања радног односа.

Сагласно члану 9 Закона о државним службе-
ницима, прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Положен државни стручни испит није 
услов, нити предност за заснивање радног одно-
са.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве бла-
говремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
који испуњавају услове предвиђене огласом о 
јавном конкурсу, на основу података наведених 
у обрасцу пријаве на конкурс, изборни посту-
пак ће се спровести, почев од 23. октобра 2019. 
године, о чему ће учесници конкурса бити оба-
вештени телеграмом на адресе које су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
“Србија”, Нови Београд, Булевар Михаила Пупи-
на број 2 (источно крило). Провера посебних 
функционалних компетенција и интервју са Кон-
курсном комисијом ће се обавити у просторија-
ма Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве, или путем 
телеграма на адресу коју су навели у обрасцу 
пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који 

се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Потребно је да канди-
дат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној код јавног бележни-
ка (изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа-
ма, као поверени посао), биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања.

Овај конкурс се објављује на интернет пре-
зентацији (www.minrzs.gov.rs) и огласној табли 
Министарствa за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања: на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.
rs, на порталу е-Управе, на интернет презен-
тацији, огласној табли и периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

На интернет презентацији Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs може се 
погледати опис послова оглашеног радног мес-
та.

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

Образац пријаве на конкурс, за наведено радно 
место, може се преузети на званичној интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања или у штампаној верзији на 
писарници Министарства за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања, Београд, Немањи-
на 22-26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВЛАДА

СЛУЖБА ЗА УПРАВЉАЊЕ 
КАДРОВИМА

Београд

На основу члана 68 став 1, а у вези са чл. 54 
став 1 и 55 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), 
члана 9 став 2, а у вези са чланом 11 став 2 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/2019), Служба за управљање 
кадровима оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

Орган у коме се попуњавају положаjи: 
Министарство финансија - Управа за трезор, 
Београд

Положаји који се попуњавају:

1. Помоћник директора - 
руководилац Сектора за буџетско 

рачуноводство и извештавање
у Управи за трезор - положај у петој 

групи

Опис послова: Планира, организује и 
усклађује рад Сектора, распоређује задатке по 
ужим унутрашњим јединицама Сектора и врши 
надзор над њиховим извршавањем; координи-
ра и уз стручна упутства помаже у раду ужих 
унутрашњих јединица у саставу Сектора; ини-
цира доношење прописа, директива и других 
аката којима се уређује област рада Сектора и 
стара се о правилној примени прописа, општих 
аката и директива у вези са извршавањем 
послова из делокруга Сектора; сарађује и врши 
пословну комуникацију са надлежним минис-
тарством, другим органима и организацијама у 
извршавању послова из међусобно повезаних 
области рада; координира и сарађује са осталим 
унутрашњим јединицама Управе у извршавању 
са њима повезаним пословима; непосредно 
извршава поједине послове ако оцени да се дру-
гачије не може извршити закон или други општи 
акт; подноси извештаје и друге податке о раду 
којима се утврђује стање у извршавању посло-
ва и покреће поступак за утврђивање одговор-
ности за запослене у Сектору; обавља и друге 
послове по налогу директора Управе и министра 
финансија.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких, природ-
но-математичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање девет годи-
на радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две 
године на руководећим радним местима или пет 
година радног искуства на руководећим радним 
местима; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учеснику 

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и 
то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (методологију и техни-
ке планирања, праћења евалуације и извешта-
вања у средњорочном и стратешком планирању) 
- провера ће се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални послови 
(буџетски систем Републике Србије) - провера 
ће се вршити путем усмене симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место - релевантни прописи, акти, процедуре 
из делокруга радног места (Правилник о начину 
припреме, састављања и подношења финан-
сијских извештаја) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације.

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет; управљање 
људским ресурсима; стратешко управљање) - про-
вера ће се вршити путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (про-
цена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Поп Лукина 7-9.

2. Помоћник директора 
руководилац Сектора за 

нормативне и правне послове и 
контролу пословних процедура

у Управи за трезор - положај у петој 
групи

Опис послова: планира, организује и усклађује 
рад Сектора, распоређује задатке по ужим 
унутрашњим јединицама Сектора и врши над-
зор над њиховим извршавањем; координи-
ра и уз стручна упутства помаже у раду ужих 
унутрашњих јединица у саставу Сектора; иници-
ра доношење прописа, директива и других ака-
та којима се уређује област рада Сектора и стара 
се о правилној примени прописа, општих аката 
и директива у вези са извршавањем послова из 
делокруга Сектора; сарађује и врши пословну 
комуникацију са надлежним министарством, дру-
гим органима и организацијама у извршавању 
послова из међусобно повезаних области рада; 
координира и сарађује са осталим унутрашњим 

јединицама Управе у извршавању са њима пове-
заним пословима; непосредно извршава поједи-
не послове ако оцени да се другачије не може 
извршити закон или други општи акт; подно-
си извештаје и друге податке о раду којима се 
утврђује стање у извршавању послова и покреће 
поступак за утврђивање одговорности за запос-
лене у Сектору; обавља и друге послове по нало-
гу директора Управе и министра финансија.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету; нај-
мање девет година радног искуства у струци 
или седам година радног искуства у струци од 
којих најмање две године на руководећим рад-
ним местима или пет година радног искуства на 
руководећим радним местима; положен држав-
ни стручни испит; као и компетенције потребне 
за рад на радном месту; држављанство Репу-
блике Србије; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа и да 
није осуђиван на казну затвора од најмање шест 
месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и 
то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада нормативни послови (припрема и 
израда стручних мишљења и образложења раз-
личитих правних аката (нацрта прописа, међу-
народних уговора, итд.) - провера ће се вршити 
путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови 
(методологија припреме докумената јавних 
политика и формалне процедуре за њихово 
усвајање) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место - професионално окружење, прописе 
и акте из надлежности и организације органа 
(Закон о буџетском систему и подзаконски акти 
из области буџетског система) - провера ће се 
вршити путем усмене симулације.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу и 
променама; изградња и одржавање професио-
налних односа; савесност, посвећеност и инте-
гритет; управљање људским ресурсима; стра-
тешко управљање) провера ће се вршити путем 
психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

Интервју са конкурсном комисијом (проце-
на мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа).
Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Поп Лукина 7-9.

3. Помоћник директора  
руководилац Сектора за 

информационе технологије
у Управи за трезор - положај у петој 

групи

Опис послова: Планира, организује и усклађује 
рад Сектора, распоређује задатке по ужим 
унутрашњим јединицама Сектора и врши над-
зор над њиховим извршавањем; координи-
ра и уз стручна упутства помаже у раду ужих 
унутрашњих јединица у саставу Сектора; иници-
ра доношење прописа, директива и других ака-
та којима се уређује област рада Сектора и стара 
се о правилној примени прописа, општих аката 
и директива у вези са извршавањем послова из 
делокруга Сектора; сарађује и врши пословну 
комуникацију са надлежним министарством, дру-
гим органима и организацијама у извршавању 
послова из међусобно повезаних области рада; 
координира и сарађује са осталим унутрашњим 
јединицама Управе у извршавању са њима пове-
заним пословима; непосредно извршава поједи-
не послове ако оцени да се другачије не може 
извршити закон или други општи акт; подно-
си извештаје и друге податке о раду којима се 
утврђује стање у извршавању послова и покреће 
поступак за утврђивање одговорности за запос-
лене у Сектору; обавља и друге послове по нало-
гу директора Управе и министра финансија.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких, природ-
но-математичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање девет годи-
на радног искуства у струци или седам година 
радног искуства у струци од којих најмање две 
године на руководећим радним местима или пет 
година радног искуства на руководећим радним 
местима; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (општи, стра-
тегијски и финансијски менаџмент) - провера ће 
се вршити путем усмене симулације.

Администрација и управа
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Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
2. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место - релевантни прописи и акти из дело-
круга радног места (Закон о информационој 
безбедности; Уредба о условима за припрему 
документа за поуздано електронско чување и 
форматима документа који су погодни за дугот-
рајно чување) - провера ће се вршити путем 
усмене симулације.
3. Страни језик - енглески језик, ниво - Б1 - про-
вера ће се вршити путем теста или увидом у 
доказ о знању енглеског језика - ниво Б1.

- Понашајне компетенције (управљање 
информацијама; управљање задацима и ост-
варивање резултата; оријентација ка учењу 
и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и 
интегритет; управљање људским ресурсима; 
стратешко управљање) - провера ће се врши-
ти путем психометријских тестова, узорка пона-
шања и интервјуа базираног на компетенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом (про-
цена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа).

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Поп Лукина 7-9.

4. Помоћник директора 
руководилац Сектора за 

финансирање, рачуноводство
 и контролу

у Управи за трезор - положај у петој 
групи

Опис послова: Планира, организује и 
усклађује рад Сектора, распоређује задатке по 
ужим унутрашњим јединицама Сектора и врши 
надзор над њиховим извршавањем; координи-
ра и уз стручна упутства помаже у раду ужих 
унутрашњих јединица у саставу Сектора; ини-
цира доношење прописа, директива и других 
аката којима се уређује област рада Сектора и 
стара се о правилној примени прописа, општих 
аката и директива у вези са извршавањем 
послова из делокруга Сектора; сарађује и врши 
пословну комуникацију са надлежним минис-
тарством, другим органима и организацијама у 
извршавању послова из међусобно повезаних 
области рада; координира и сарађује са осталим 
унутрашњим јединицама Управе у извршавању 
са њима повезаним пословима; непосредно 
извршава поједине послове ако оцени да се дру-
гачије не може извршити закон или други општи 
акт; подноси извештаје и друге податке о раду 
којима се утврђује стање у извршавању посло-
ва и покреће поступак за утврђивање одговор-
ности за запослене у Сектору; обавља и друге 
послове по налогу директора Управе и министра 
финансија

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких, природ-
но-математичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету; најмање девет годи-
на радног искуства у струци или седам година 

радног искуства у струци од којих најмање две 
године на руководећим радним местима или пет 
година радног искуства на руководећим радним 
местима; положен државни стручни испит; као и 
компетенције потребне за рад на радном месту; 
држављанство Републике Србије; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци.

У изборном поступку проверавају се:
- Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа РС - про-
вера ће се вршити путем теста;
• дигитална писменост - провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о знању рада на рачунару;
• пословна комуникација - провера ће се вршити 
путем писмене симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
област рада и то:
1. Посебна функционална компетенција за 
област рада послови руковођења (општи, стра-
тегијски и финансијски менаџмент) - провера ће 
се вршити путем усмене симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада финансијско-материјални послови 
(планирање буџета и извештавање) - провера 
ће се вршити путем усмене симулације.

Посебне функционалне компетенције за 
радно место и то:
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место - релевантни прописи, акти и процеду-
ре из делокруга радног места (Закон о рачуно-
водству) - провера ће се вршити путем усмене 
симулације.

Понашајне компетенције (управљање инфор-
мацијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних односа; 
савесност, посвећеност и интегритет; управљање 
људским ресурсима; стратешко управљање) - про-
вера ће се вршити путем психометријских тестова, 
узорка понашања и интервјуа базираном на ком-
петенцијама.

- Интервју са конкурсном комисијом - про-
цена мотивације за рад на радном месту и при-
хватање вредности државних органа.

Трајање рада на положају и место рада: 
Рад на положају траје пет година, а место рада 
је Београд, Поп Лукина 7-9.

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА ПОЛОЖАЈЕ 
КОЈИ СЕ ОГЛАШАВАЈУ

Рок за подношење пријаве на конкурс: 8 
дана. Рок почиње да тече наредног дана од дана 
када је конкурс оглашен у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Садржина пријаве на конкурс: Пријава на кон-
курс садржи: податке о конкурсу; личне податке; 
адресу становања; телефон, електронску адресу; 
образовање, стручне и друге испите подносиоца 
пријаве који су услов за заснивање радног одно-
са; податак о знању рада на рачунару; податак о 
знању енглеског језика ниво - Б1 (за положај под 
редним бројем: 3); додатне едукације; радно иску-
ство; посебне услове; посебне изјаве од значаја 
за учешће у конкурсним поступцима у државним 
органима. Пријава на конкурс мора бити својеруч-
но потписана.

Пријава на јавни конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу наведену у 
тексту огласа.

Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презен-
тацији Службе за управљање кадровима или 
у штампаној верзији на писарници Службе за 
управљање кадровима, Нови Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. 
Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који 
је у пријави назначио за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
писани доказ о знању рада на рачунару и писа-
ни доказ о знању енглеског језика ниво - Б1 (за 
положај под редним бројем: 3).

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
писани доказ о знању рада на рачунару биће 
ослобођени провере компетенције „дигитална 
писменост“ сем уколико комисија одлучи да се 
приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од провере опште 
компетенције „дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе 
важећи сертификат, потврду или други доказ о 
знању енглеског језика - ниво Б1 биће ослобође-
ни провере компетенције знање енглеског јези-
ка - ниво Б1, сем уколико комисија одлучи да се 
приложени доказ не може прихватити као доказ 
којим се кандидат ослобађа од писмене/усмене 
провере енглеског језика - ниво Б1.  

Остали докази које прилажу само кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: уве-
рењe о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; диплома о стручној спреми; уверење 
о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (лица са положе-
ним правосудним испитом уместо уверења о 
положеном државном стручном испиту за рад 
у државним органима достављају уверење о 
положеном правосудном испиту); исправе који-
ма се доказује радно искуство у струци (потврде, 
решења и други акти из којих се види на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
периоду је стечено радно искуство). 

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом биће позвани да, у року од пет радних дана 
од дана пријема обавештења, доставе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Службе за управљање кадро-
вима.

Лице које нема положен државни стручни испит, 
дужно је да исто наведе у обрасцу пријаве, да 
пријави полагање тог испита у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе у року 
од 5 дана од дана истека рока за подношење 
пријава на конкурс и да Служби за управљање 
кадровима достави доказ о положеном држав-

Администрација и управа



   |  Број 850 | 09.10.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs18 

ном стручном испиту у року од 20 дана од дана 
истека рока за подношење пријава на конкурс 
за попуњавање положаја.

Сви докази који се прилажу морају бити на јези-
ку и писму који је у службеној употреби држав-
них органа Републике Србије, тако да се уз 
исправу састављену на страном језику прилаже 
прописани оверен превод на српски језик.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, 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, однос-
но општинским управама.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција, осим ако странка изричито изја-
ви да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, у обрасцу 
пријаве на конкурс наведе за коју се од пред-
виђених могућности опредељује, да орган при-
бави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат учинити сам. 

Документи о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима, односно 
уверење о положеном правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Адреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: Влада, Служба за управљање кадровима, 
11070 Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2, са назнаком „За јавни конкурс - попуњавање 
положаја (навести назив положаја за који се под-
носи пријава)”. 

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу, у периоду од 10 до 12 часова: 
Бојана Модрић, тел. 011/3130-901, Служба за 
управљање кадровима.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене. 

Овај оглас објављује се на интернет презен-
тацији и oгласној табли Министарства финан-
сија, на интернет презентацији и oгласној табли 
Управе за трезор, на интернет презентацији и 
oгласној табли Службе за управљање кадрови-
ма, на порталу е-Управе, на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање. 

У Служби за управљање кадровима може се 
извршити увид у акт о систематизацији послова 
у органу у ком се попуњавају положаји који су 
предмет овог конкурса.

Термини који су у овом огласу изражени у гра-
матичком мушком роду подразумевају природни 
мушки и женски род лица на које се односе.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГЕОЛОШКИ ЗАВОД СРБИЈЕ

Београд, Ровињска 12

На основу чл. 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 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 органима („Службени гласник РС”, бр. 
2/19), Геолошки завод Србије оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА 
У ГЕОЛОШКОМ ЗАВОДУ СРБИЈЕ

I Орган у коме се радно место попуњава: 
Геолошки завод Србије, Ровињска 12, 11124 
Београд 45.

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место за послове 
инжењерскогеолошког 

истраживања - истраживач, у 
звању саветник

у Групи за инжењерску геологију, у 
Одељењу за инжењерску геологију 

и геомеханичку лабораторију, 
у Сектору за геотехнику и 

хидрогеологију
1 извршилац

Опис послова: Обавља основна инжењерскогео-
лошка истраживања на терену; израђује извештај 
о геохазардима; води и учествује у изради листа 
основне инжењерскогеолошке карте; реализује 
инжењерскогеолошка истраживања за потребе 
просторног планирања, учествује у реализацији 
геотехничких истраживања за потребе изградње 
објеката ширег друштвеног значаја; учествује 
у изради програма рада и дугорочног програма 
развоја основних инжењерскогеолошких истра-
живања, односно годишњег програма извођења 
основних геотехничких истраживања и учествује у 
изради извештаја о раду Завода из делокруга рада 
Групе; обавља и друге послове по налогу руково-
диоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Гео-науке (геологија) (студијски програм 
Геотехника) на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, најмање три године радног 
искуства у струци, положен стручни испит, поло-
жен државни стручни испит, као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места.

Компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, прописано је да су кан-
дидатима при запошљавању у државном органу, 
под једнаким условима доступна сва радна места 
и да се избор кандидата врши на основу провере 
компетенција. 

Изборни поступак спроводи се из више обавез-
них фаза у којима се проверавају опште функ-
ционалне, посебне функционалне и понашајне 
компетенције и фазе у којој се спроводи интер-
вју са комисијом. Кандидатима који учествују у 
изборном поступку прво се проверавају опште 
функционалне компетенције.

Провера општих функционалних компетен-
ција:
• организација и рад државних органа РС - про-
вераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем 
писмене симулације.

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовању знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табела, табеларне 
калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одгова-
рајући доказ о поседовању знања и вештина из 
наведених области и жели да на основу њега 
буде ослобођен тестирања компетенције - диги-
тална писменост, неопходно је да уз пријавни 
образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату извр-
ши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени 
поседовање ове компетенције.

Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs.

Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то: 
• посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора) - прове-
раваће се путем писмене и усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (релевантни прописи и 
акти из делокруга радног места), Правилник о 
потребном степену изучености инжењерско гео-
лошких својстава терена за потребе планирања, 
пројектовања и грађења - провераваће се путем 
усмене симулације;
• посебна функционална компетенција за 
одређено радно место (возачка дозвола Б кате-
горије) - провераваће се увидом у приложени 
документ.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Геолошког 
завода Србије, www.gzs.gov.rs.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама; управљање задацима и остваривање 
резултата; оријентација ка учењу и променама; 
изградња и одржавање професионалних одно-
са; савесност, посвећеност и интегритет) - про-
вера ће се вршити путем психометријских тес-
това и интервјуа базираном на компетенцијама. 
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Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа 
- провераваће се путем интервјуа са комисијом.

III Место рада: 11124 Београд 45, Ровињска 12.

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Геолошки 
завод Србије, 11124 Београд 45, Ровињска 12, са 
назнаком „За јавни конкурс”.

V Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Нада Орестијевић, контакт телефон: 
011/288-9966, од 12 до 14 часова.

VI Општи услови за запослење: држављанство 
Републике Србије; да је учесник конкурса пуноле-
тан; да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана оглашавања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Геолошког завода Србије или у 
штампаној верзији у писарници Геолошког заво-
да Србије, 11124 Београд 45, Ровињска 12.

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

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на 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 правосуд-
ном испиту); оригинал 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 
спремом је стечено радно искуство); оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
стручном испиту.

Кандидат који не достави доказе, односно 
који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњава услове за запослење, пис-
мено се обавештава да je искључен из даљег 
изборног поступка. Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у органу у коме ради 
или решење да је нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинскоj управи. Законом о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, број 
18/16) је, између осталог, прописано да су орга-
ни у обавези да по службеној дужности, када је 
то неопходно за одлучивање, у складу са закон-
ским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о 
чињеницама садржаним у службеним евиден-
цијама, 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 рође-
них, 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 при-
баве његови подаци из службених евиденција.

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом 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 прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Геолошког завода Србије.

XI Врста радног односа: Радно место попуња-
ва се заснивањем радног односа на неодређено 
радно време.

XII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: Са 
учесницима конкурса чије су пријаве благовреме-
не, допуштене, разумљиве, потпуне и који испуња-
вају услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу пријаве 
на конкурс, изборни поступак ће се спровести, 
почев од 15. октобра 2019. године, о чему ће кан-
дидати бити обавештени на бројеве телефона или 
e-mail адресе које су навели у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом ће се 
обавити у просторијама Геолошког завода Србије, 
Ровињска 12, у Београду. Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступка 
обавештавају се о датуму, месту и времену спро-
вођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или имејл-адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.

Напоменe: Као државни службеник на изврши-
лачком радном месту може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али 
је дужно да га положи у прописаном року. Поло-

жен државни стручни испит није услов, нити 
предност за заснивање радног односа. Пробни 
рад је обавезан за све који први пут заснивају 
радни 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 неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни конкурс 
спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Геолошког завода Србије. Овај конкурс 
се објављује на интернет презентацији (www.gzs.
gov.rs) и огласној табли Геолошког завода Србије, 
на интерент презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу е-Упра-
ве, на интернет презентацији, огласној табли и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. Сви изрази, појмови, имени-
це, придеви и глаголи у овом огласу који су упо-
требљени у мушком граматичком роду, односе се 
без дискриминације и на особе женског пола.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”

11000 Београд, Јована Ристића 1

На основу чл. 14 и 15 Колективног уговора 
Јавног предузећа „Службени гласник“ („Службе-
ни гласник РС“, бр. 83/18) и решења директора 
број 04-10267 од 23.9.2019. године, оглашава 
јавни конкурс за попуњавање радног места у 
Служби за информационе технологије.

I Раднo местo којe се попуњава:

Систем инжењер
у Групи за системску подршку 

у Служби за информационе 
технологије
1 извршилац

УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање 
из научне/стручне области електротехничког 
и рачунарског инжењерства са стечених 240 
ЕСПБ; радно искуство: најмање једна година на 
истим или сличним пословима. Изузетно, радни 
однос се може засновати и са лицем које први 
пут заснива радни однос, у својству приправ-
ника, ако се на конкурс не пријави кандидат са 
одговарајућим радним искуством.

Додатни услови: 
- знање енглеског језика у мери да може само-
стално да се усавршава у информатичким облас-
тима и познавање савремених рачунарских и 
телекомуникационих технологија.

Пожељно искуство:
- познавање администрације и конфигурације 
Windows сервера (2008, 2012, 2019) као и окру-
жења (Аctive directory, Group policy);
- познавање Linux (CentOS, Red Hat, Ubuntu, 
SUSE Enterprise) оперативних система;
- познавање IBM серверских технологија;
- познавање администрације и конфигурације 
storage система (IBM);
- познавање и конфигурација антивирусних и 
сигурносних решења за сервере и радне станице 
(CheckPoint, TrendMicro, ESET, iptables);

Администрација и управа
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- познавање администрације и конфигурације 
виртуелног окружења (Vmware);
- познавање рада са бекап технологијама и рад 
са Veeam софтвером;
- познавање администрације и конфигурација 
мрежне опреме (Allied Telesis, Cisco);
- познавање администрације база података (MS 
SQL Server, MySQL);
- познавање система за видео-надзор (Netavis, 
DAHUA);
- основно познавање телефонских централа и 
опреме (Avaya, Asterisk, Siemens).

Провера стручних знања и оспособље-
ности: Стручна спрема, искуство и додатни 
услови за наведено радно место провераваће се 
увидом у податке из пријаве и пратеће докумен-
тације. Остала знања и вештине ће се провера-
вати на следећи начин:
- познавање администрације и конфигурација 
Windows i Linux оперативних система - писмено и 
усмено;
- познавање администрације и конфигурација 
storage система - писмено и усмено;
- познавање администрације и конфигурација 
виртуелног окружења - писмено и усмено;
- познавање администрације и конфигурација 
мрежне опреме - писмено и усмено;
- познавање администрације база података - 
писмено и усмено;
- познавање система за видео-надзор - усмено.
 
Кандидати ће за познавање енглеског језика 
донети на увид доказ издат од стране одгова-
рајуће установе (институти и сл.), или доказ о 
положеном испиту током школовања у висо-
кообразовној установи из предмета Енглески 
језик, a знање енглеског језика ће се провера-
вати и писмено.

Место рада: Београд, Јована Ристића 1.

II Адреса на коју се подносе пријаве на јав-
ни конкурс: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити електронском поштом, на адре-
су: ncorac@slglasnik.com, са назнаком „Пријава за 
конкурс”, као и за које радно место се пријављује.

III Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Наташа Ћорац, 011/3060-347. 

IV Рок за подношење пријава: 16. октобар 
2019. године.

V Докази који се прилажу приликом 
пријављивања:
1) пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
2) докази којима се доказује радно искуство у 
струци на истим или сличним пословима (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство);
3) диплома којом се потврђује стручна спрема;
4) други докази о стеченим знањима и вешти-
нама;
5) сертификат или било који други доказ о знању 
енглеског језика или о положеном испиту у висо-
кообразовној установи из предмета Eнглески 
језик током школовања.

Сви докази прилажу се у електронском облику, 
а оригинална документација се Комисији даје на 
увид накнадно.

VI Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време уз пробни рад од 
6 (шест) месеци, с тим да запослени који за вре-
ме пробног рада испољи одговарајуће радне и 
стручне способности, остаје у радном односу. 

VII Место, дан и време провере знања и 
вештина: Писмена, усмена и практична прове-
ра знања и вештина спровешће се за кандида-
те који на основу података из пријаве и пратеће 
документације о стеченом радном искуству уђу у 
ужи избор, а о месту, датуму и времену провере 
кандидати ће бити обавештени путем електрон-
ске поште на имејл-адресе наведене у пријавама. 
Пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази, као и непотпуне и неблаговремене прија-
ве биће одбачене.

VIII Напомена: Биће контактирани само кан-
дидати који уђу у ужи избор.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК”

11000 Београд, Јована Ристића 1

На основу чл. 14 и 15 Колективног уговора 
Јавног предузећа „Службени гласник“ („Службе-
ни гласник РС“, бр. 83/18) и решења директора 
број 04-10267 од 23.9.2019. године, оглашава 
јавни конкурс за попуњавање радног места у 
Служби за информационе технологије.

I Раднo местo којe се попуњава:

Главни систем инжењер
у Групи за системску подршку 

у Служби за информационе 
технологије
1 извршилац

УСЛОВИ: стручна спрема: високо образовање 
из научне/стручне области електротехничког 
и рачунарског инжењерства са стечених 300 
ЕСПБ, радно искуство: најмање три године на 
истим или сличним пословима. 

Додатни услови:
- знање енглеског језика у мери да може само-
стално да се усавршава у информатичким облас-
тима и познавање савремених рачунарских и 
телекомуникационих технологија.

Пожељно искуство:
- напредно познавање администрације и кон-
фигурације Windows сервера (2008, 2012, 2019), 
као и окружења (Аctive directory, Group policy);
- напредни ниво познавања Linux (CentOS, Red Hat, 
Ubuntu, SUSE Enterprise) оперативних система;
- познавање IBM серверских технологија;
- напредно познавање администрације и конфи-
гурације storage система (IBM);
- познавање и конфигурација антивирусних и 
сигурносних решења за сервере и радне станице 
(CheckPoint, TrendMicro, ESET, iptables);
- напредно познавање администрације и конфи-
гурације виртуелног окружења (Vmware);
- познавање рада са бекап технологијама и рад 
са Veeam софтвером;
- напредно познавање routing и switching прото-
кола као и конфигурација мрежне опреме (Allied 
Telesis, Cisco);
- напредно познавање администрације база 
података (MS SQL Server, MySQL);
- познавање система за видео-надзор (Netavis, 
DAHUA);
- основно познавање телефонских централа и 
опреме (Avaya, Asterisk,Siemens).

Провера стручних знања и оспособље-
ности: Стручна спрема, искуство и додатни 
услови за наведено радно место провераваће се 
увидом у податке из пријаве и пратеће докумен-
тације. Остала знања и вештине ће се провера-
вати на следећи начин:
- познавање администрације и конфигурација 
Windows i Linux оперативних система - писмено 
и усмено;
- познавање администрације и конфигурација 
storage система - писмено и усмено;
- познавање администрације и конфигурација 
виртуелног окружења - писмено и усмено;
- познавање администрације и конфигурација 
мрежне опреме - писмено и усмено;
- познавање администрације база података - 
писмено и усмено;
- познавање система за видео-надзор - усмено.
 
Кандидати ће за познавање енглеског језика доне-
ти на увид доказ издат од стране одговарајуће 
установе (институти и сл.) или доказ о положеном 
испиту током школовања у високообразовној уста-
нови из предмета Енглески језик, a знање енглес-
ког језика ће се проверавати и писмено.

Место рада: Београд, Јована Ристића 1.

II Адреса на коју се подносе пријаве на јав-
ни конкурс: Пријаве са доказима о испуњавању 
услова доставити електронском поштом на адре-
су: ncorac@slglasnik.com, са назнаком „Пријава за 
конкурс”, као и за које радно место се пријављује.

III Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Наташа Ћорац, 011/3060-347. 

IV Рок за подношење пријава: 16. октобар 
2019. године.

V Докази који се прилажу приликом 
пријављивања:
1) пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству;
2) докази којима се доказује радно искуство у 
струци на истим или сличним пословима (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство);
3) диплома којом се потврђује стручна спрема;
4) други докази о стеченим знањима и вешти-
нама;
5) сертификат или било који други доказ о 
знању енглеског језика или о положеном испи-
ту у високообразовној установи из предмета 
Eнглески језик током школовања.

Сви докази прилажу се у електронском облику, 
а оригинална документација се Комисији даје на 
увид накнадно.

VI Трајање радног односа: Радни однос се 
заснива на неодређено време уз пробни рад од 
6 месеци, с тим да запослени који за време проб-
ног рада испољи одговарајуће радне и стручне 
способности, остаје у радном односу. 

VII Место, дан и време провере знања и 
вештина: Писмена, усмена и практична прове-
ра знања и вештина спровешће се за кандида-
те који на основу података из пријаве и пратеће 
документације о стеченом радном искуству уђу у 
ужи избор, а о месту, датуму и времену провере 
кандидати ће бити обавештени путем електрон-
ске поште на имејл-адресе наведене у пријавама.

Администрација и управа
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Пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, као и непотпуне и неблаговремене 
пријаве биће одбачене.

VIII Напомена: Биће контактирани само кан-
дидати који уђу у ужи избор.

УДРУЖЕЊЕ „ЦЕНТАР АЛФА“
11070 Нови Београд, Нехруова 48/33

тел. 063/322-157

Координатор активности у 
едукативним програмима 

удружења
УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у 
било којем занимању, говорно знање енглеског, 
арапског и српског језика и основа фарси језика. 
Пријаве слати на e-mail: centaralfa1@gmail.com.

ЈАГОДИНА

БИБЛИОТЕКА “ВИЋЕНТИЈЕ РАКИЋ” 
35250 Параћин, Бранка Ксмановића 47

тел. 035/576-061

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Право пријављивања има сваки заин-
тересовани кандидат који, осим општих услова 
прописаних одредбама Закона о раду („Служ-
бени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/18 
- аутентично тумачење), испуњава и следеће 
посебне услове: 1) стечено високо образовање 
из области друштвено-хуманистичких наука на 
основним академским студијама првог и другог 
степена у обиму од најмање 240 ЕСПБ (мастер 
академске, мастер струковне, специјалистичке 
академске, специјалистичке струковне студије), 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године које су завршене по пропи-
сима који су важили до ступања на снагу Зако-
на о високом образовању; 2) пет година радног 
искуства у струци; 3) да се против њега не воде 
истражне радње и да против њега није подигну-
та оптужница, односно да није правоснажном 
судском одлуком осуђен за кривична дела која 
се гоне по службеној дужности; 4) држављан-
ство Републике Србије; 5) општа здравствена 
способност. Кандидат за директора је дужан 
да уз пријаву на јавни конкурс предложи про-
грам рада и развоја Библиотеке “Др Вићентије 
Ракић” Параћин, за мандатни период од четири 
године, као саставни део конкурсне документа-
ције. Стручна оспособљеност, знања и вештине 
оцењују се у изборном поступку увидом у доказе 
који су приложени уз пријаву кандидата и усме-
ним разговором са кандидатима који испуњавају 
услове утврђене јавним конкурсом - који су дос-
тавили благовремене и потпуне пријаве на јавни 
конкурс. Пријава на јавни конкурс садржи: име 
и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања, број телефона, имејл-адре-
су, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства и податке о организа-
торским способностима. 1) предлог програма 
рада и развоја установе за период од четири 
године; 2) оверену копију дипломе или уверења 
о стеченој стручној спреми; 3) оверену копију 
радне књижице или доказ о радном искуству; 
4) биографију која мора да садржи елементе 
који доказују стручност из делокруга рада уста-
нова културе са кратким прегледом остварених 
резултата у раду; 5) уверење надлежног органа 
да се против њега не води истрага и да против 

њега није подигнута оптужница (не старије од 
6 месеци), као и доказ да није осуђиван за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужности; 
6) уверење о држављанству Републике Србије; 
7) извод из матичне књиге рођених; 8) оверену 
копију личне карте или извод (за личне карте 
са чипом) и 9) доказ о општој здравственој спо-
собности - лекарско уверење (оригинал). Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса на сајту Националне службе за 
запошљавање и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања. Јавни конкурс ће се обја-
вити и у дневном листу “Данас” који се дистри-
буира на територији Републике Србије. Пријава 
са доказима о испуњености услова подноси се 
у запечаћеној коверти Управном одбору Биб-
лиотеке “Др Вићентије Ракић” Параћин, Улица 
Бранка Крсмановића 47, са назнаком „За Јавни 
конкурс за именовање директора Библиотеке 
Др Вићентије Ракић Параћин”. По пријему прија-
ва на јавни конкурс, Управни одбор утврђује 
да ли су оне благовремене и да ли пријавље-
ни кандидати испуњавају прописане услове. 
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази, Управни одбор 
одбацује закључком, против кога се може изја-
вити посебна жалба оснивачу, у року од 3 дана 
од дана достављања закључка. Жалба из прет-
ходног става не задржава извршење закључка. 
Управни одбор Библиотеке обавља разговор са 
кандидатима који испуњавају услове из конкур-
са и у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса доставља Општинском већу образло-
жени предлог листе кандидата (у даљем тексту: 
Листа). Листа садржи мишљење управног одбо-
ра о стручним и организационим способностима 
сваког кандидата и записник о обављеном раз-
говору. Оснивач именује директора Библиотеке 
са Листе. На именовање, односно разрешење 
директора Библиотеке претходну сагласност 
даје директор библиотеке која обавља матичне 
функције за ту библиотеку. Листа се доставља 
Општинском већу које предлаже Скупштини 
кандидата за директора са Листе. Ако Општин-
ско веће не прихвати предлоге са Листе дужно 
је да о разлозима за то обавести Скупштину. Јав-
ни конкурс није успео ако Управни одбор утврди 
да нема кандидата који испуњава услове да уђе 
у изборни поступак о чему је дужан да обавести 
оснивача, односно уколико оснивач не именује 
директора установе са Листе.

ЛЕСКОВАЦ

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА
ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

И ЦРНА ТРАВА
16210 Власотинце, Димитрија Стојановића 14

тел. 016/875-459

Директор
на мандатни период од четири 

године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом, треба да испуњава следеће 
услове: 1. да је држављанин Републике Србије; 
2. да има високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, специја-
листичке академске студије, специјалистичке 
струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године и 
одговарајући академски, односно стручни назив 
утврђен у области правних, економских, психо-
лошких, педагошких и андрагошких и социо-
лошких наука, односно стручни назив дипломи-

рани социјални радник; 3. најмање пет година 
радног искуства у струци; 4. да није осуђиван и 
да се против њега не води кривични поступак за 
дела која га чине неподобним за рад у држав-
ним органима; 5. да поседује организаторске 
способности. Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити докуметацију о испуњености напред 
наведених услова, као и извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверену копију). Канди-
дат уз прописану конкурсну докуметацију под-
носи и програм рада за мандатни период на који 
се врши избор, који разматра Управни одбор 
Центра за социјални рад у поступку давања 
мишљења и именовања директора. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити рзматране. 
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од 
дана објављивања.

ЛОЗНИЦА

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ГРАД ЛОЗНИЦА

ГРАДСКА УПРАВА 
15300 Лозница, Крађорђева 2

тел. 015/879-257

Оглас објављен 18.09.2019. године у пуб-
ликацији „Послови“ поништава се у целос-
ти.

                        Трговина и услуге

„БЕОПУМПЕ“ ДОО
11080 Земун, Симеона Кончаревића 20
e-mail: vesna.nijemcevic@beopumpe.rs

Возач - магационер
пробни рад од 6 месеци

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није потреб-
но радно искуство. Кандидати своје пријаве 
могу слати на имејл-адресу: vesna.nijemcevic@
beopumpe.rs.

ДОНАТ ГРАФ
11306 Гроцка, Вука Миличевића 29

тел. 064/2792-449

Помоћни радник у штампарији
2 извршиоца

УСЛОВИ: возачка дозвола Б категорије. Рад у 
једној смени од 8 до 16 часова. Директно упући-
вање кандидата: Гроцка, Вучка Миличевића 29, 
од 8 до 10 часова и јављање кандидата на теле-
фон: 064/279-24-49.

ADECCO OUTSOURCING DOO
Нови Београд, Владимира Поповића 40

тел. 060/8601-765
е-mail: dunja.petrovic@adecco.com

„Adecco Outsourcing“ d.o.o. обратио се у улози 
послодaвца који ће након запошљавања лица 

иста упутити на рад свом клијенту „Бамби“ 
АД Пожаревац

Рефилер у малопродајном 
објекту

на одређено време 24 месеца, 
место рада: Београд (10), Пожаревац 

(10), Шабац (10) 
30 извршилаца
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Опис посла: попуњавање рафова прехрамбеном 
робом у малопродајном објекту.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису бит-
ни. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на телефон: 060/8601-
765 или своје пријаве да доставе путем мејла: 
dunja.petrovic@adecco.com, особа за контакт: 
Дуња Петровић.

„ZEPTER INTERNATIONAL“
ДОО НОВИ БЕОГРАД

тел. 011/2019-265
е-mail: karijera@zepter.rs

Консултант за продају и 
маркетинг

на одређено време 3 месеца, место 
рада: Београд - 5, Обреновац 
- 2, Лазаревац - 2, Ваљево - 2, 

Смедерево - 2, Пожаревац - 2, Нови 
Сад - 3, Зрењанин - 2, Суботица - 2, 
Шабац - 2, Крагујевац - 3, Чачак - 2, 
Ниш - 3, Лесковац - 2, Крушевац - 
2, Вршац - 2, Панчево - 2, Зајечар 

- 2 (бројеви се односе на број 
извршилаца)
42 извршиоца

Опис посла: планирање и реализација про-
дајних активности, представљање производа 
потенцијалним купцима, праћење задовољства 
постојећих купаца, креирање извештаја, анали-
за и изношење идеја и предлога

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме, без 
обзира на образовни профил и радно иску-
ство; рад на рачунару: MS Office пакет (основни 
ниво); спремност за рад у тиму, пословни бон-
тон, поседовање комуникационих и презента-
ционих вештина.

ОСТАЛО: Послодавац нуди: стручну обуку, 
фиксну плату и бонусе за остварене резулта-
те, континуирану едукацију, професионалну 
подршку и неопходна средства за успешан рад, 
могућност интернационалне каријере. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве 
на контакт телефон послодавца или своје прија-
ве да доставе путем мејла.

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

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

Преводилац за кинески језик
на одређено време 12 месеци

5 извршилаца

Опис посла: превођење са српског на кинески 
и са кинеског на српски језик (усмена и писана 
конверзација).

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломи-
рани професор кинеског језика и књижевности 
/ мастер професор кинеског језика и књижев-
ности; дипломиран филолог; могу конкурисати 
и лица ван траженог образовног профила уко-
лико испуњавају остале услове; радно искуство: 
небитно; кинески језик - виши или конверза-
цијски ниво; енглески језик - средњи ниво; знање 
рада на рачунару - средњи ниво.

ОСТАЛО: Обезбеђен смештај. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу своје пријаве да доста-
ве путем имејл-адресе или да се јаве на телефон 
послодавца, особа за контакт: Мирјана Попадић.

MEDIX TECHNOLOGIE DOO
Крушевац, Липљанска 69/18

тел. 066/470-270
e-mail: casadalux@gmail.com

Комерцијалиста
место рада: сви градови на 

територији Републике Србије, на 
одређено време, након 6 месеци 

постоји могућност заснивања радног 
односа на неодређено време

3 извршиоца

Опис посла: презентовање и продаја нашег асор-
тимана на терену.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, 3 месеца 
радног искуства; обавезна дозвола Б категорије; 
обавезно претходно радно искуство на истим 
или сличним пословима продаје; професиона-
лан и коректан однос према купцима; добра 
комуникација и преговарачке вештине, пос-
већеност и самоиницијатива; продајне и презен-
тационе вештине; спремност за рад на терену 
(Републике Србије); комуникативност, одговор-
ност и самосталност у раду, тимска сарадња; 
ентузијазам у послу; пожељно коришћење соп-
ственог возила у првих 6 месеци рада. Од нас 
можете очекивати: редовну и тачну исплату 
зараде, стални радни однос, рад од пет дана 
у недељи, добре услове рада у динамичном и 
тимски оријентисаном окружењу, континуира-
ну едукацију у вези постојећих и нових произ-
вода. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу послати радну биографију на горенаведену 
имејл-адресу или се јавити путем телефона, осо-
ба за контакт: Марко Станимировић.

ТП „ЛАСЕР“
11090 Београд, Видиковачки венац 2г

тел. 064/6442-316
e-mail: office@lasser.rs

Рад на техничком прегледу
пробни рад 2 месеца

УСЛОВИ: VII или IV степен стручне спреме у 
наведеном занимању, саобраћајни инжењер 
или саобраћајни техничар; познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије и по 
могућству возачка дозвола А категорије. Рад 
у сменама. Јављање кандидата на телефон: 
064/6442-316, контакт особа: Иван Лазић, слање 
пријава кандидата на имејл: office@lasser.rs.

„ОРИОН ТЕЛЕКОМ“ ДОО 
Земун Поље, Мала Пруга 8

Београд, Земун
e-mail: branislav.mitrovic@oriontelekom.rs

Сарадник у продаји на оптичкој 
мрежи

уговор о делу, на период од 12 
месеци

15 извршилаца

УСЛОВИ: IV, V, VI, VII, VIII степен стручне спре-
ме; продајне вештине, енергичност, вештина у 
комуникацији са корисницима, MS Office; рад-
но искуство: небитно. Дужина радног времена: 

4 сата дневно, 24 сата недељно. Место рада: 
Београд, општине: Звездара, Палилула, Земун, 
Чукарица, Раковица (теренски рад). Трајање 
конкурса: до 05.11.2019. године. Начин конкури-
сања: позивом на број телефона: 064/8262-772, 
особа за контакт Бранислав Митровић.

“НАПРЕД УГОСТИТЕЉСТВО” ДОО
11000 Београд, Билећка 57

тел. 011/3972-183

Собарица
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: I - IVстепен стручне спреме, без обзи-
ра на радно искуство. Сменски и ноћни рад. 
Кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 
063/613-724. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

„БГД ПАРТНЕР“ ДОО
11000 Београд, Мокролушка 68

тел. 063/7098-009

Контролор на линији техничког 
прегледа возила

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме; машин-
ска или саобраћајна струка; возачка дозвола Б 
категорије; без обзира на радно ислуство. Кан-
дидати могу да се јаве на контакт телефон: 
062/8909-656. Конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

АРХИТЕКТОНСКО ИНЖЕЊЕРСКИ
СТУДИО “АРИС“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац
тел. 034/300-077

e-mail: finansije@aris.co.rs

Дипломирани електроинжењер
УСЛОВИ: дипломирани електроинжењер (VII 
степен стручне спреме или мастер); радно 
искуство није обавезно; обавезно знање рада 
на рачунару (AutoCad и остали програми); 
пожељна дозвола Б категорије; пожељно знање 
енглеског језика - средњи ниво. Заинтересовани 
кандидати своју радну биографију могу достави-
ти на мејл: finansije@aris.co.rs или могу позвати 
на контакт телефон: 034/300-077, најкaсније до 
31.10.2019. године.

HOTEL „PREMIER AQUA“
22408 Врдник, Мартина Класића 16

e-mail: karijera@hotelpremier.rs
тел. 063/495-894

Собарица - хигијеничарка - 
радница у вешерају

на одређено време
10 извршилаца

УСЛОВИ: завршена средња стручна спрема; 
пожељно радно искуство на истим или сличним 
пословима; спремање и одржавање јавних прос-
торија и соба унутар објекта; на основу окупи-
раности објекта и распореда, могућност рада и 
у вешерају (прање и пеглање фротирског, рес-
торанског и хотелског текстила); способност за 
индивидуални и тимски рад.

Помоћни радник у кухињи
на одређено време

10 извршилаца

Трговина и услуге
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УСЛОВИ: пожељно искуство од годину дана, 
обављање помоћних послова у кухињи, припре-
ма и додавање намирница потребних за спре-
мање јела, поштовање одговарајућих процедура 
личне хигијене и ношење адекватне унифор-
ме, способност самосталног рада и рада у тиму. 
Обезбеђен превоз Нови Сад - Врдник - Нови Сад, 
обезбеђен оброк, редовна примања, могућност 
напредовања и усавршавања. Пријаве за запос-
лење слати на горенаведену мејл-адресу.

„НУВАН“ ДДД ЗАШТИТА 
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Боре Продановића 18
e-mail: nuvandddzastita@gmail.com

тел. 063/8034-721

Услуге дезинсекције, 
дезинфекције и дератизације

на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV или VI степен стручне спреме, 
у занимању санитарно-еколошка сестра или 
инжењер. Јављање заинтересованих канди-
дата на горенаведени контакт телефон. Рок за 
пријављивање је 30.10.2019. године.

SECURITAS SERVICES DOO 
BEOGRAD

11000 Београд, Ауто-пут за Загреб 18
тел. 060/868-444

Службеник обезбеђења
на одређено време за рад у Новом 

Саду
5 извршилаца

УСЛОВИ: III, IV, V, VI или VII степен стручне 
спреме у било ком занимању. Рад у сменама и 
ван просторија послодавца. Рок за пријављи-
вање на конкурс до 30.10.2019. године.

PD „GOODHOUSE“ DOO
11070 Нови Београд

Булевар Милутина Миланковића 132/60
e-mail: office@goodhouse.rs

тел. 011/613-0030, 060/30-40-769

Хигијеничар
на одређено време 12 месеци, 

за рад у Суботици
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа. Пожељно 
радно искуство али није неопходно. Заинтересо-
вани кандидати могу своје биографије слати на 
горе наведени имејл. Јављање на контакт теле-
фоне. Рок за пријаву: 26.10.2019. године.

            Медицина

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА 

17530 Сурдулица, Српских владара 111
тел. 017/815-300, 815-182

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, 
за рад на Интерном одељењу

УСЛОВИ: виша или средња стручна спрема, VI 
степен, струковна медицинска сестра или IV 
степен средње стручне спреме, завршена меди-
цинска школа - општег смера, положен струч-
ни испит, лиценца. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о завшеној вишој 
или средњој медицинској школи - општег сме-
ра, оверена фотокопија уверења о положеном 
стручном испиту; извод из матичне књиге рође-
них, венчаних за особе које су промениле прези-
ме; извод из евиденције незапослених; лекарско 
уверење, лиценца. 

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, 
за рад на Хирушком одељењу

 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, заврше-
на медицинска школа - општег смера, положен 
стручни испит, лиценца. Потребна документација: 
оверена фотокопија дипломе о завшеној медицин-
ској школи - општег смера, оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту; извод из 
матичне књиге рођених, венчаних за особе које су 
промениле презиме; извод из евиденције незапос-
лених; лекарско уверење, лиценца.
ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана обављања у публикацији ,,Послови” 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Избор између кандидата који испуњавају 
услове огласа извршиће се на основу члана 9 
тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора за 
здравствене установе чији је оснивач Република 
Србија. Пријаве слати на горенаведену адресу.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА
 ,,СВЕТИ САВА”

11000 Београд, Немањина 2

Доктор медицине
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: ВСС медицински факултет, стручни 
испит и лиценца.

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: ССС медицинска школа, стручни испит 
и лиценца.

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања/неплаћеног 
одсуства са рада

5 извршилаца

УСЛОВИ: ССС медицинска школа, стручни испит 
и лиценца.

Техничар одржавања одеће
на одређено време због повећаног

 обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на 
оглас приложе и следећу документацију у фото-
копији: диплому о завршеној траженој школи; 
уверење о положеном траженом сручном испи-
ту; лиценцу издату од надлежног органа; крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном. 
Пријаве се подносе поштом на горенаведену 
адресу. Пријаве поднете мимо означеног рока 
и без потпуне документације неће се узимати у 
разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛЕНКО МАРИН”
15300 Лозница, Болничка 65

Доктор медицине

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом; завршен медицин-
ски факултет - VII/1 степен стручне спреме, 
положен стручни испит, поседовање лиценце 
за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба да 
приложе следеће доказе о испуњавању услова: 
оригинал или оверену копију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оригинал или 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, решење о лиценци издато од Лекарске 
коморе Србије. 

Стоматолошка сестра

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
смер стоматолошка сестра; положен стручни 
испит, поседовање лиценце за рад. Кандидати 
уз пријаву на оглас треба да приложе следеће 
доказе о испуњавању услова: оригинал или ове-
рену копију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи, смер стоматолошка сестра; ори-
гинал или оверену копију уверења о положеном 
стручном испиту, решење о лиценци издато од 
Коморе медицинских сестара и техничара.

Технички радник - возач

УСЛОВИ: завршен III степен стручне спреме 
(школа за КВ раднике); положен возачки испит 
(Б категорија), лиценца за рад. Кандидати уз 
пријаву на оглас треба да приложе следеће 
доказе о испуњавању услова: оригинал или 
оверену копију дипломе о завршеној школи; 
оверену фотокопију возачке дозволе; изјаву о 
здравственој способности за тражене послове. 
Изабрани кандидат биће у обавези да приликом 
заснивања радног односа достави уверење о 
здравственој способности.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава са краћом 
биографијом и доказима о испуњености услова 
из огласа је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Пријаве се подносе поштом на адресу Дома 
здравља, са назнаком „За оглас - не отварати” 
или директно у управи Дома здравља, сваког 
радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Трговина и услуге / Медицина

www.nsz.gov.rs

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО 
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ ,,БАЊИЦА”

11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

Администратор подршке 
корисницима информационих 

система и технологија
пробни рад је шест месеци

УСЛОВИ: средња стручна спрема, добро позна-
вање информационо-комуникационих техноло-
гија и опреме, напредно познавање Windows 
оперативних система, способност за рад под 
притиском и спремност за континуирано усавр-
шавање, одлично познавање MS Office пакета, 
одлично познавање Adobe пакета (Photoshop, 
Illustrator), познавање рада у СПСС-у.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву 
са биографијом доставе и: оверен препис или 
фотокопију дипломе о завршеној средњој школи, 
степен стручне спреме (са просечном оценом), 
потврду издату од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење, 
доказ о радном искуству у струци, фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико 
лична карта поседује чип), биографију са адре-
сом и контакт телефоном. Пријаве са непотпуном 
документацијом или које нису у складу са усло-
вима овог огласа, као и неблаговремене пријаве, 
неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи 
избор ће бити позвани на разговор.

ДОМ ЗДРАВЉА ЋИЋЕВАЦ
37210 Ћићевац, Светог Саве 19

тел. 037/811-343

Лабораторијски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: средње образовање, медицинска шко-
ла, смер за лабораторијског техничара, поло-
жен стручни испит и дозвола за рад - лиценца 
издата од надлежне коморе (ако је кандидат из 
радног односа ) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу), најмање 
шест месеци радног искуства у звању лабора-
торијског техничара. Кандидати уз пријаву као 
доказе подносе: оверену фотокопију дипломе о 
завршеној школи; оверену фотокопију потврде 
о положеном стручном испиту; оверену фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од 
надлежене коморе (ако је кандидат из радном 
односа) или решење о упису у комору (ако кан-
дидат није у радном односу); потврду о радном 
искуству; кратку биографију. Приликом засни-
вања радног односа, кандидат је дужан да дос-
тави лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се прима. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања код Националне службе за запошљавање, 
публикација „Послови“. Оглас је објављен и на 
сајту Министарства здравља. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве које нису у складу са услови-
ма овог огласа неће се разматрати. 

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену 
заштиту одраслих становника, 

кућно лечење, здравствену негу и 
епидемиологију, на одређено време 

због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: високо образовање на 
интегрисаним академским студијама из области 
медицине, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама из области медицине 
у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; положен стручни испит, 
лиценца. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипло-
ме о завршеном медицинском факултету, ове-
рен препис или фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору, био-
графију са адресом и контакт телефон. 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 16/2019”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-256. 

Медицинска сестра - техничар
у амбуланти, за рад у Служби за 
здравствену заштиту одраслих 

становника, кућно лечење, 
здравствену негу и епидемиологију, 

на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: средње образовање из 
области медицине, IV степен стручне спреме, 
медицинска сестра - техничар општег смера, 
положен стручни испит; лиценца; возачка доз-
вола Б категорије. Кандидати су обавезни да 
уз пријаву доставе: оверен препис или фотоко-
пију дипломе о завршеној средњој медицинској  
школи, оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверен препис 
или фотокопију лиценце или решења о упису у 
комору, оверену фотокопију возачке дозволе Б 1 
категорије и писану изјаву да је кандидат актив-
ни возач, биографију са адресом и контакт теле-
фон. Изабрани кандидат је обавезан да прили-
ком 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 17/2019“ (са наведеним редним 
бројем). Пријаве са непотпуном документа-
цијом, као и неблаговремене пријаве, неће бити 
разматране. Контакт телефон: 018/804-256.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Сервирка
у Сервису исхране у Одељењу 

за техничке и услужне послове, 
на одређено време до повратка 

запослене са боловања дужег од 30 
дана, пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају 
опште услове прописане законом, као и следеће 
посебне услове: да поседује средњу стручну 
спрему - завршена средња школа. Уз пријаву се 
подносе у оригиналу или овереној копији сле-
дећа документа: диплома о завршеној средњој 
школи, уверење да се против кандидата не 
води кривични поступак (уверење суда, не ста-
рије од 6 месеци), уверење да кандидат није 
осуђиван (из полицијске управе, не старије од 
6 месеци), кратка биографија (Curriculum Vitae, 
CV), са адресом, контакт телефоном, интернет 
адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати и фотокопију личне карте, 
фотокопију вакциналног картона и санитарну 
књижицу. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
просечна оцена у току школовања, додат-
но образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања...). Приликом заснивања 
радног односа, кандидат је дужан да достави: 
уредан санитарни налаз што доказује фотоко-
пија санитарне књижице, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, доказ о иму-
низацији ММР вакцином или потврду о серо-
лошкој анализи на морбиле (ИГГ антитела), 
доказ о имунизацији хепатитис Б. Пријаве се 
предају у затвореној коверти лично или поштом 
на адресу Института, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем једне сервирке у Сервису исхра-
не у Одељењу за техничке и услужне послове“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА БЛАЦЕ
18420 Блаце, Ратка Вукићевића 55

тел. 027/371-464

Доктор медицине - изабрани 
лекар

у Служби за здравствену заштиту 
одраслог становништва, на одређено 

време а најкасније до 31.12.2019. 
године, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидат мора да испуњава и следеће 
услове: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање пет година по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године, положен стручни испит, лиценца. Уз 

Медицина

Национална служба
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кратку биографију / пријаву кандидати треба 
да доставе: доказ о стручној спреми (оверену 
фотокопију дипломе о завршеном медицин-
ском факултету), оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотоко-
пију лиценце и неоверену копију личне карте.

Медицинска сестра - техничар
у Одељењу за здравствену заштиту 
одраслог становништва и радника, 

на одређено време, најдуже до 
31.12.2019. године, због повећаног 

обима посла, са 50% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидат мора да испуњава и следеће 
услове: IV степен стручне спреме, завршена 
средња медицинска школа - општи смер, поло-
жен стручни испит и дозвола - лиценца за рад 
или решење о упису Комору медицинских сес-
тара и техничара Србије. Уз кратку биографију 
/ пријаву кандидати треба да доставе: доказ о 
стручној спреми (оверену фотокопију дипломе о 
врсти и степену стручне спреме), оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце или решења о 
упису Комору медицинских сестара и техничара 
Србије и неоверену копију личне карте.

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

тел. 026/240-725

Медицинска сестра - техничар
на одређено време до повратка 
запосленог са боловања на рад, 
за рад у Одсеку за хоспитални 

хемиотерапијски приступ

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - општи смер, 
положен стручни испит. Као доказе о испуње-
ности услова, кандидати су дужни да доставе: 
пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном IV степену стручне спре-
ме, оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, лиценцу или решење о упису 
у комору, фотокопију / очитану личну карту. Ако 
кандидат поседује радно искуство, потребно је 
доставити радне карактеристике од претход-
ног послодавца. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама писарници ОБ 
„Свети Лука” или путем поште на горенаведе-
ну адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, са 
навођењем радног места за које се конкурише. 
Уколико кандидат има имејл-адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резултату 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

ДОМ ЗДРАВЉА РУМА
22400 Рума, Орловићева бб

тел. 022/479-365

Возач санитетског возила
у санитетском превозу

УСЛОВИ: средње образовање, IV или III сте-
пен; возачка дозвола Б категорије. Кандидати 
подносе: пријаву са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе и оверену фотокопију возачке дозволе. 
Пријаве на оглас предају се поштом или лично у 

Секретаријату ДЗ Рума, од 07 до 14 часова рад-
ним данима или поштом на адресу: Орловићева 
бб, Рума, са назнаком: „Пријава на конкурс за 
пријем у радни однос на неодређено време воза-
ча санитетског возила у санитетском превозу”, у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији “Послови”. Оглас је објављен и на 
сајту Министарства здравља РС, огласној табли 
и интернет презентацији ДЗ Рума. Уз потписану 
пријаву на оглас са кратком биографијом при-
ложити доказе о испуњености услова. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир. Коначну одлуку о избору кандидата који 
ће бити примљени у радни однос доноси дирек-
тор, у року који не може бити дужи од 30 дана 
од дана истека рока за подношење пријава кан-
дидата. За све информације можете се обратити 
на телефон 022/479-365.

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

тел. 018/830-927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено 
време ради замене радника на 

боловању

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, НК радник. 
Као доказе о испуњености ових услова канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом, оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи. Пријаве кандидата које 
не садрже тражену документацију сматраће се 
непотпуним и неће бити разматране. Пријаве 
које пристигну по истеку овог рока сматраће 
се неблаговременим и неће бити разматра-
не. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама, лично у просторијама болнице или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напо-
мену: “Пријава на оглас за спремача“, односно 
„Пријава на оглас за спремача - замена“.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
„СОКОБАЊА“

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

Техничар инвестиционог 
и техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме
на одређено време, ради замене 

запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средње образовање електротехничке 
струке, V или IV степен стручне спреме. Канди-
дати уз пријаву подносе следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли (оригинал или оверена фотокопија), кратку 
биографију. Пријаве се подносе путем поште на 
горенаведену адресу или непосредно у болни-
ци. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
19000 Зајечар, Расадничка бб

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и следеће услове: ВШС, VI степен, виша меди-
цинска школа, смер виши радиолошки техничар 
и положен стручни испит. Уз молбу кандидати 
треба да приложе следећу документацију: ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној школи, 
уверење о положеном стручном испиту, извод 
из матичне књиге рођених - венчаних и биогра-
фија. Приликом заснивања радног односа кан-
дидати су дужни да доставе лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос. Молбе се предају 
Служби за опште и правне послове Здравстве-
ног центра Зајечар, Расадничка бб, у року од 8 
дана од дана објављивања.

„САНИ ОПТИК“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Коче Капетана 12-14

тел. 063/10-67-007
е-mail: slobodan.trboljevac@sani.co.rs

Дефектолог
на одређено време 12 месеци, 

уз могућност запослења на 
неодређено време, место рада: 
Бачка Паланка, Бечеј, Кикинда, 

Зрењанин, Пожаревац, Смедеревска 
Паланка, Апатин, Вршац, Ваљево, 

Јагодина, Бајина Башта, Ниш, Шид
13 извршилаца

Опис посла: рад у центру за корекцију слуха и 
вида, саветовање и пружање најадекватнијег 
решења приликом избора и коришћења наоча-
ра и сочива.

УСЛОВИ: дефектолог, VII степен стручне спре-
ме, радно искуство: небитно; рад на рачунару: 
MS Office пакет (основни ниво). Дужина радног 
времена 7 сати дневно, рад у сменама. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, имејла, или да 
се јаве на телефон послодавца, лице за контакт: 
Слободан Трбољевац.

ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
„FENIX APOTEKA“

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

е-mail: eurolink@eunet.rs

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

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

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар; пожељно 
радно искуство у траженом занимању; рад на 
рачунару, основни ниво - обавезно; енглески 
језик, почетни ниво - пожељно; стручни испит 
- пожељно.
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ОСТАЛО: Рад у сменама, обезбеђен превоз. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем имејла или да се 
јаве на горенаведене бројеве телефона, особа 
за контакт: Јасминка Шврака.

ЗАВОД ЗА БИОЦИДЕ И
МЕДИЦИНСКУ ЕКОЛОГИЈУ

11030 Београд, Требевићка 16

Медицинска сестра - техничар
у јавном здрављу

Опис посла: спроводи мере за спречавање 
интрахоспиталних инфекција, послови дезин-
фекције, дезинсекције и дератизације у здрав-
ственим и другим установама, у програмима 
јавног здравља, животној средини, послови 
систематске дератизације, сузбијање комара-
ца и сузбијање крпеља, учествује у пословима 
мониторинга ДДД послова и сузбијања штетних 
организама у програмским активностима, ДДД 
послови у заштити биља и ветерини и привре-
ди и ванпривреди, ДДД послови у карантинским 
условима по епидемиолошким индикацијама, 
послови на одржавању опреме, послови одржа-
вања круга и објеката Завода у ванредним окол-
ностима (отклањање последица елементарних 
непогода и у другим ванредним ситуацијама), 
запослени је дужан да се одазове на сваки позив 
који му је упућен преко интерне мобилне теле-
фонске мреже у току радног времена, а у вре-
ме пасивног дежурства и ван радног времена, 
односно 24 часа на дан, запослени је дужан да 
радне задатке извршава у свему по процедура-
ма предвиђеним системом квалитета ИСО стан-
дарда Завода за биоциде и медицинску еколо-
гију, управљање моторним возилом за потребе 
обављања ДДД послова, одржавање возила 
(чишћење и прање), обавља послове припре-
ме препарата, справљање радних смеша, пако-
вање, размеравање препарата за обављање 
ДДД послова, при обављању послова запосле-
ни је дужан да се придржава свих прописаних 
процедура и упутстава за рад и заштитних мера 
и да користи сва прописана заштитна средства 
(обућу, одећу, рукавице, капу) за послове које 
обавља ради очувања заштите здравља и без-
бедности на раду.

УСЛОВИ: средње образовање медицинске струке, 
у трајању од четири године; положен курс за рад 
са биоцидима и курс за рад са отровним гасовима 
(фумигација); дозвола за управљање моторним 
возилом Б категорије. Уз пријаву се подноси био-
графија и докази о испуњености услова конкурса 
у неовереним фотокопијама (фотокопија дипло-
ме и уверења/потврда о положеном курсу за рад 
са биоцидима у области дезинфекције, дезинсек-
ције и дератизације и копија возачке дозволе). 
Пријаве са траженим прилозима се достављају 
на адресу Завода за биоциде и медицинску еко-
логију, Београд, Требевићка 16, поштом или на 
писарницу Завода. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа подлежу провери знања из области ДДД 
послова. Кандидат који буде изабран дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима.

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

тел. 011/3223-655

Доктор медицине
изабрани лекар за одрасле, 

пробни рад 3 месеца

Опис послова: организује и спроводи мере на 
очувању и унапређењу здравља појединаца 
и породице, ради на откривању и сузбијању 
фактора ризика за настанак болести, односно, 
на спровођењу скрининг програма у складу с 
посебним програмима донетим у складу са про-
писима и планом рада службе, врши дијагности-
ку и благовремено лечење пацијената, указује 
хитну медицинску помоћ, упућује пацијента у 
одговарајућу здравствену установу према меди-
цинским индикацијама, односно код лекара спе-
цијалисте и усклађује мишљења и предлоге за 
наставак лечења пацијента, прописује лекове 
и медицинска средства, спроводи здравствену 
заштиту из области менталног здравља у смис-
лу превенције у оквиру прописаног скрининга, 
ране дијагностике поремећаја, упућивања на 
специјалистичко консултативни преглед, пропи-
сивање препоручене терапије и упућивање на 
виши ниво здравствене заштите, у поступку ост-
варивања здравствене заштите изабрани лекар 
упућује пацијента на секундарни и терцијарни 
ниво, на основу мишљења доктора медици-
не специјалисте одговарајуће гране медицине 
упућује пацијента на терцијарни ниво, води пот-
пуну медицинску документацију о здравственом 
стању пацијента, фактурише здравствене услу-
ге које пружа, даје оцену радне способности и 
упућује на лекарску и инвалидску комисију, ради 
у комисијама и на посебним програмима, издаје 
стручно мишљење, лекарско уверење, на лич-
ни захтев и на службени захтев код одређених 
случајева болести и повреда, у стручном раду је 
самосталан и одговоран за координаторни рад 
у својој јединици, прати и предлаже измене у 
процедуралном раду у оквиру акредитацијских 
стандарда, обавља и друге послове из делокру-
га своје струке по налогу непосредног руково-
диоца и начелника службе којима је одговоран 
за свој рад. 

УСЛОВИ: високо образовање, медицински факул-
тет: на интегрисаним академским студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање пет година, по про-
пису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; стручни испит; лиценца; 
најмање шест месеци радног искуства у звању 
доктора медицине; познавање рада на рачунару 
(основни пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, 
фотокопију дипломе о завршеном факултету, 
фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, фотокопију лиценце или решења о упи-
су у комору и фотокопију држављанства. Доста-
вити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 
дана од дана објављивања огласа, поштом или 
личном доставом у писарницу Дома здравља 
“Др Милутин Ивковић”, Кнез Данилова 16, IV 
спрат, соба број 12. Обавезно назначити за које 
радно место се конкурише. Резултати огласа ће 
бити објављени на сајту Дома здравља: www.
dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ZU APOTEKA ZERO PHARM, 
BEOGRAD
11080 Земун

тел. 064/107-29-27

Фармацеутски техничар
у апотеци, на одређено време од 6 

месеци

УСЛОВИ: IV степен, није потребно радно иску-
ство. Кандидати своје пријаве могу слати на број 
телефона: 064/107-29-27.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273 

Помоћни радник
на нези болесника на осталим 

болничким одељењима, на одређено 
време од 12 месеци због повећаног 
обима посла, пробни рад 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа. Општи услови за 
заснивање радног односа утврђени Законом о 
раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Клиничком центру Крагујевац. Избор кандида-
та обавиће се на основу дужине радног (волон-
терског) стажа и интервјуа са кандидатима који 
обављају стручне Комисије Клиничког центра 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе доказ/потврду 
о радном 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 радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани 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 посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас је објављен и путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне 
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и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подно-
се лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначи-
ти 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. 034/505-273 

Инжењер инвестиционог 
техничког одржавања и 

одржавања уређаја и опреме
за потребе Службе за техничке 

послове, на одређено време од 18 
месеци због повећаног обима посла, 

пробни рад од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Општи услови 
за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов 
за заснивање радног односа за послове је: рад-
но искуство у здравственој установи. Избор кан-
дидата обавиће се на основу дужине радног 
(волонтерског) стажа и интервјуа са кандида-
тима који обављају стручне комисије Клиничког 
центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање 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 радна 
места конкуришу (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Канди-
дати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа, иза-
брани 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 посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице). 
Уколико изабрани кандидат не достави горена-
ведене документе у захтеваном року, са њим се 
неће засновати радни однос. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 

у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас је објављен и путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Теле-
фон за контакт: 034/505-273. Пријаве се подно-
се лично, у затвореној коверти, преко писарнице 
Клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Клинички центар, Крагујевац, Змај 
Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначи-
ти 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 

Службеник за послове заштите, 
безбедности и здравља на раду
за потребе Одсека за безбедност 
и здравље на раду Одељења за 

правне послове Службе за правне и 
економско-финансијске послове, на 
одређено време од 12 месеци због 

повећаног обима посла, пробни рад 
од 3 месеца

УСЛОВИ: висока стручна спрема. Општи услови 
за заснивање радног односа утврђени Законом 
о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС и 
113/17) и посебни услови утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
у Клиничком центру Крагујевац. Посебан услов 
за заснивање радног односа за послове је: рад-
но искуство у здравственој установи терцијарног 
нивоа здравствене заштите у области заштите, 
безбедности и здравља на раду у трајању од 
најмање 6 месеци. Избор кандидата обавиће се 
на основу дужине радног (волонтерског) стажа 
и интервјуа са кандидатима који обављају стру-
чне комисије Клиничког центра Крагујевац. Уз 
пријаву се подносе у оригиналу или овереној 
копији следећа документа: диплома о стеченом 
образовању одговарајућег профила; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који имају радно искуство (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) тре-
ба да доставе доказ/потврду о радном стажу од 
стране Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање (ПИО), односно доказ/потврду 
о волонтерском стажу у струци од стране надлеж-
не службе. Кандидати су у обавези да на прија-
ви наведу за која радна места конкуришу (било 
да конкуришу на једно радно место или на више 
радних места). Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат је дужан да 
достави: лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се засни-
ва радни однос; доказ да се против кандидата не 
води кривични поступак, да оптужница није сту-
пила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела која га чине непо-
добним за рад у здравственој  установи (уверење 
надлежне полицијске управе или полицијске ста-
нице). Уколико изабрани кандидат не достави 

горенаведене документе у захтеваном року, са 
њим се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обра-
ду података о личности у сврхе избора за пријем 
у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Оглас је објављен и путем сајта 
Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Коначни резултати конкурса биће објављени на 
сајту Клиничког центра Крагујевац (www.kc-kg.
rs). Кандидати који не буду изабрани могу захте-
вати повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт: 034/505-273. Пријаве се подносе лич-
но, у затвореној коверти, преко писарнице Кли-
ничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Клинички центар Крагујевац улица Змај 
Јовина 30 34000 Крагујевац. Обавезно назначи-
ти 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)”.

“АНЂЕО БЛАГОВЕСНИК“
ДОО КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац
тел. 063/608-715

Социјални радник
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, смер 
социјални радник, психолог, дефектолог; радно 
искуство није неопходно; обавезна лиценца за 
рад у социјалној заштити; пожељна дозвола Б 
категорије; знање рада на рачунару; да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; да лице 
није осуђивано; да је лице пријављено на еви-
денцији Националне службе за запошљавање 
минимум 6 месеци.

Геронтодомаћице
УСЛОВИ: без обзира на занимање и степен стру-
чне спреме; пожељно радно искуство; обавезна 
лиценца/сертификат за обављање ових посло-
ва; пожељна дозвола Б категорије; да је кан-
дидат држављанин Републике Србије; да лице 
није осуђивано; да је лице пријављено на еви-
денцији Националне службе за запошљавање 
минимум 6 месеци. Опис посла: помоћ у кући 
одраслим и болесним лицима.

ОСТАЛО: Кандидати могу да се јаве послодавцу 
на контакт телефон: 063/608-715, најкасније до 
03.11.2019. године.

„ЗАСТАВА“ ЗАВОД ЗА 
ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА 

ДОО КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац

Др Михајло Мика Марковић 1

Виши Ро техничар
у Служби за специјалистичко-
консултативну делатност, на 

одређено време због повећаног 
обима посла

УСЛОВИ: виши радиолошки техничар са висо-
ким образовањем: на основним студијама првог 
степена (струковне/академске) по пропису које 

Медицина
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уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године или на основним студијама у трајању од 
најмање две године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10.09.2005. године; 
положен стручни испит, лиценца. Као доказе 
о испуњености услова кандидат је дужан да уз 
пријаву достави: кратку биографију, оверену 
фотокопију дипломе о завршеној школи, поло-
женом стручном испиту и лиценци, лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности 
за радно место на које се прима. По завршеном 
конкурсу предата документа неће бити враће-
на кандидатима. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. Пријаве се подносе лично или поштом на 
адресу: „Застава“ Завод за здравствену заштиту 
радника доо Крагујевац, Др Михајло Мика Мар-
ковић 1, 34000 Крагујевац.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра - техничар 
на одређено време од три месеца, 

због повећаног обима посла
7 извршилаца

Опис послова: Планира и пружа услуге здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са 
праксом и стандардима савремене здравствене 
неге, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; обавља медицинске мере код болес-
ника у поступку неге, терапије, дијагностике и 
рехабилитације; примењује прописану терапију 
и контролише узимање лекова; врши припре-
му болесника и асистира лекару при интервен-
цијама; учествује у пријему болесника, визи-
ти, посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијен-
та, мери и евидентира виталне функције и др. 
показатеље; припрема простор, медицинску 
опрему, инструменте и материјал за рад; спро-
води мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног мате-
ријала; одлаже и уклања медицинских отпадна 
прописани начин; обавља послове из области 
јавног здравља (здравствено васпитање, врши 
вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравс-
твене статистике, води евиденције, узима лабо-
раторијски материјал); спроводи активности 
на популарисању давалаштва крви и компоне-
ната крви; врши прикупљање крви, компоне-
ната класичним и аферентним процедурама, 
тестирање крви, прераду, чување и дистрибу-
цију крви; припрема лекове из крви фракцио-
нисањем плазме; у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и спе-
цифичности послова, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова 
рада, препознају се горе наведена радна места. 

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има и завршену 
средњу медицинску школу - општи смер, IV 
степен и положен стручни испит. Уз пријаву, у 
којој је потребно навести за које радно место се 
пријављујете, треба доставити: кратку биогра-
фију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о завршеној средњој меди-
цинској школи - IV степен, општи смер; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из МК рођених - оригинал. Канди-
дати који су радили у струци дужни су да доста-
ве и оверену фотокопију лиценце. 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 дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови” код 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Пријаву са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Пожаревац, Братства 
јединства 135, 12000 Пожаревац.

DONNA DENT PLUS
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА 

СТОМАТОЛОШКА
ОРДИНАЦИЈА ИЗ ОБЛАСТИ 

ОРТОПЕДИЈЕ ВИЛИЦА
11000 Београд, Браће Јерковић 71

тел. 064/127-72-17

Стоматолошка сестра
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; положен 
стручни испит; без обзира на радно искуство. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон 064/127-72-17. Конкурс остаје 
отворен до попуне радног места.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

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

Виши радиолошки техничар
у дијагностици, Одсек за општу 

радиологију, на одређено време по 
основу замене до повратка радника 

са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, стручни испит 
и најмање 6 месеци радног искуства у наведеном 
звању.

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на адресу: Универзитетска дечја клиника, Тир-
шова 10, 11000 Београд, са назнаком „Пријава 
на конкурс за пријем вишег радиолошког тех-
ничара у дијагностици, на одређено време по 
основу замене до повратка радника са боло-
вања- 2 извршиоца”. Приликом пријаве на кон-
курс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију лич-
не карте; фотокопију дипломе о завршеној шко-
ли; фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, волонтерски уговори, потврда послодав-
ца и сл.). Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство у раду, 
додатно образовање или оспособљеност, дужи-
на трајања школовања и сл.). Приликом засни-
вања радног односа, кандидати су дужни да 
доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове на које се при-
мају. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
у хитној медицинској помоћи, у 

Служби хитне медицинске помоћи 
и санитетског превоза, на одређено 
време до 3 месеца, због повећаног 

обима посла

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

2. Доктор медицине
у хитној медицинској помоћи, у 

Служби хитне медицинске помоћи 
и санитетског превоза, на одређено 

време ради замене привремено 
одсутне запослене, до њеног 

повратка на рад или престанка 
радног односа

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на 
оглас; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце за рад или решења о упи-
су у комору, изјаву да су здравствено способни 
за послове за које подносе пријаву; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Кандида-
ти који се јаве на оглас могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему. Изабрани 
кандидати, пре заснивања радног односа, дуж-
ни су да доставе лекарско уверење, као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Медицинска сестра - техничар
у операционој сали за рад у Одсеку 
анестезије за службу ортопедије, 
трауматологије, офталмологије и 
оториноларингологије Службе за 

анестезиологију и реаниматологију, 
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог на 
неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња медицинска школа општег 
смера, IV степен, стручни испит; лиценца; нај-
мање годину дана радног искуства у наведеном 
звању. Кандидати подносе: молбу за пријем и 
биографију, са адресом, контакт телефоном, 
оверену фотокопију дипломе, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
фотокопију личне карте или очитане податке са 

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме), оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежног органа, доказ о радном искуству.

2. Спремач - спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге за рад у 
Заједничким медицинским 

пословима, на одређено време на 3 
месеца због повећаног обима посла

2 извршиоца

УСЛОВИ: основна школа, НК радник. Кандидати 
подносе: молбу за пријем и биографију, са адре-
сом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
сведочанства о завршеној основној школи, фото-
копију 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).

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 дуж-
ни су да доставе лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос. Уколико изабрани канди-
дат не достави наведена документа у оставље-
ном року, са њим се неће закључити уговор о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаву доставити у затвореној 
коверти, са назнаком: “За оглас” са називом и 
редним бројем радног места за које се конкури-
ше, а на наведену адресу.

ДОМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ ЛИЦА 
„КРУНА“

Београд - Звездара, Светог Николе 43
тел. 062/820-5822

Медицинска сестра
за рад у Новом Саду

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у занимању 
медицинска сестра.

Неговатељ
за рад у Новом Саду

2 извршиоца

УСЛОВИ: било који степен стручне спреме у 
било ком занимању. Обезбеђен смештај. 

ОСТАЛО: Конкурс је отворен до попуне радних мес-
та. Јавити се на горенаведени контакт телефон.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ

ВОЈВОДИНЕ - НОВИ САД
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

Виши нутрициониста - 
дијететичар

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

рад од 3 месеца

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: стручна спрема/образовање: висо-

ко образовање здравствене струке за наве-
дено звање: на струковим студијама првог 
степена (основне струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студијама у 
трајању од најмање две године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године.

ОСТАЛО: стручни испит, лиценца, најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Уз пријаву се подносе у оригиналу или 
овереној копији следећа документа: диплома о 
завршеној високој школи, уверење о положе-
ном стручном испиту, дозвола за рад - лицен-
ца издата од надлежне коморе или решење о 
упису у именик коморе, фотокопија извода из 
матичне књиге венчаних (уколико су диплома, 
уверење и лиценца издати на девојачко прези-
ме), уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак (уверење суда) не старије од 
6 месеци, уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење из полицијске управе), не старије од 
6 месеци, кратка биографија (Curriculum Vitae, 
CV), са адресом, контакт телефоном, интернет 
адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови“ Националне службе 
за запошљавање. Приликом заснивања радног 
односа, кандидат је дужан да достави лекарско 
уверење о здравственој способности за посло-
ве које ће обављати и фотокопију личне карте, 
фотокопију вакциналног картона и санитарну 
књижицу. Кандидати који испуњавају услове из 
огласа могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему (претходно искуство о 
раду, просечна оцена у току школовања, додат-
но образовање или оспособљености, дужина 
трајања школовања...). Приликом заснивања 
радног односа, кандидат је дужан да достави: 
уредан санитарни налаз што доказује фотоко-
пија санитарне књижице, лекарско уверење о 
општој здравственој способности, доказ о иму-
низацији ММР вакцином или потврду о серолош-
кој анализи на морбиле (ИГГ антитела), доказ о 
имунизацији хепатитис Б. Пријаве се предају у 
затвореној коверти лично или поштом на адре-
су Института, са назнаком: „Пријава на оглас за 
пријем једног вишег нутриционисте - дијетети-
чара“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

                       Индустрија и грађевинарство

ТАМАРА ГРУБАЧ ПР ГРАЂ. РАДЊА
„ХИДРО ТРМ“ ЗЕМУН

11080 Земун
тел. 061/2700-008

Помоћни грађевински радник
на одређено време од 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III степен, није потребно радно 
искуство.

Хидроизолатер
4 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен, потребно радно 
искуство од 6 месеци.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати на 
број телефона: 061/2700-008.

TRADITIONAL TRADE DISTRIBUTION 
DOO 

11080 Земун
e-mail: sinisa.arsic@min.rs

тел. 063/555-371

Виљушкариста
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: III, IV степен, потребно радно искуство 
од 2 године.

Магационер
на одређено време од 3 месеца

3 извршиоца

УСЛОВИ: III, IV степен, потребно радно искуство 
од 2 године.

Помоћни радник у магацину
на одређено време од 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: I, II, III, IV степен, није потребно радно 
искуство.

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати 
на e-mail адресу: sinisa.arsic@min.rs или се могу 
јавити на број телефона: 063/555-371.

БИГТИМ-ГУГИ
11308 Бегаљица, Лоле Рибара 10

Гроцка
тел. 063/471-461

Бравар
на одређено време, теренски рад

Помоћни радник
теренски рад

Јављање кандидата на телефон 063/471-461, 
особа за контакт: Бојан Недељковић. Рок за 
пријем пријава: до допуне.

Медицина / Индустрија и грађевинарство

www.nsz.gov.rsПословни центри НСЗ
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„EUROTAY” DOO
36203 Адрани, Краљево

e-mail: posao@eurotay.com 

Радник у производњи
100 извршилаца

Компанији Eurotay d.o.o. из Краљева потребан 
већи број извршилаца за рад на позицијама 
у производњи. Позивамо вас на први корак - 
пријавите се и постаните део Eurotay породице.

Тражени профили: оператер за шиваћом маши-
ном, оператер кројења, оператер машинског 
прања, оператер на паковању, оператер кон-
троле квалитета, магационер, виљушкариста 
(са искуством), отворена пријава за друга радна 
места са ССС и ВСС.

УСЛОВИ: Пожељно је да кандидати имају радно 
искуство на наведеним пословима, али није нео-
пходно. Могу конкурисати сви заинтересовани, 
без обзира на занимање и степен стручне спре-
ме. Тражени извршилац се прима на неодређе-
но време уз предвиђен пробни рад у трајању 
од шест месеци. Послодавац нуди добре радне 
услове, уз петодневну радну недељу са радом 
у 2 смене, техничку обуку за свако радно место 
у склопу трајања рада, изазовно и динамично 
радно окружење, уз прилику за лични развој и 
додатно усавршавање, могућност напредовања, 
организован превоз за све запослене од Чачка 
до компаније, храну, вртић за децу запослених 
(у плану до краја 2019. године), међународну 
компанијску структуру.

Компанија Eurotay d.o.o. Адрани основана је 
2017. године, са циљем да у наредних 5 година 
постане водећи европски произвођач, запошља-
вајући 2.500 људи у својој фабрици у Краљеву. 
Eurotay обезбеђује производњу и услуге дизајна 
за производе од тексаса за водеће светске брен-
дове. Са више од 6.000 запослених у оквиру Tay 
групе у Турској и Египту, ми смо међу водећим 
произвођачима у текстилном сектору.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је до 
попуне радних места. Кандидат своју биографију 
треба да пошаље на e-mail: posao@eurotay.com. 

„ЕЛКОКВ“ ДОО
36000 Краљево, Чукојевац 39

e-mail: office@elkokv.rs

Машински инжењер
на одређено време

УСЛОВИ: VII/1 или VI/2 степен стручне спре-
ме, основна информатичка писменост, возачка 
дозвола Б категорије. Пријаве слати у року од 
15 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”, на e-mail: office@elkokv.rs.

„УНИПРОМЕТ“ ДОО ЧАЧАК
Чачак, Булевар ослободилаца бб

тел. 032/357-040
е-mail: hr@unipromet.co.rs

Радник на монтажи ограде
на одређено време 24 месеца, место 
рада: Чачак, Врање, Краљево, Нови 

Пазар, Ужице, Крагујевац
6 извршилаца

Опис посла: монтажа челичних и заштитних 
ограда на путевима.

УСЛОВИ: III или IV ниво образовања машинске 
или техничке струке; пожељно радно искуство на 
истим или сличним пословима; пожељна возачка 
дозвола Б категорије. Обезбеђен смештај, исхра-
на и превоз, теренски рад. Неопходна је здрав-
ствена способност за радника на манипулатив-
ним пословима. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на телефон послодав-
ца, лице за контакт: Драгана Мутаповић.

„HUTCHINSON“
ДОО РУМА

Рума, Индустријска 71

Оператер у производњи
на одређено време 3 месеца, уз 
могућност продужетка радног 

односа
40 извршилаца

Опис посла: сечење гумених црева, монтажа 
делова од гуме.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзи-
ра на занимање; радно искуство: небитно.

Радник у магацину
на одређено време 3 месеца, уз 
могућност продужетка радног 

односа
10 извршилаца

Опис посла: послови ручног палетара, рад на 
утовару, истовару и слагању робе.
УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање; радно искуство: небитно; пожељна 
возачка дозвола Б категорије.

Помоћник вариоца
на одређено време 3 месеца,

 уз могућност продужетка радног 
односа

5 извршилаца

Опис посла: МИГ/МАГ заваривање, електро 
заваривање, браварски послови.

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира 
на занимање; радно искуство: небитно; позна-
вање МИГ/МАГ заваривања, електро заваривања 
и браварских послова.
ОСТАЛО: обезбеђен превоз, смештај и исхрана. 
Рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу да се јаве на теле-
фоне послодавца 069/111-27-56, 022/215-5759 
(од 8 до 16 часова), лице за контакт: Јована 
Сокаљски, , или своје пријаве да доставе путем 
мејла jovana.sokaljski@hutchinson.com

„МИТРОМОНТ“ ПР
Сремска Митровица, Паланка 1
тел. 062/641-193, 066/942-1117
е-mail: mitromont@yahoo.com

Бравар
на одређено време 30 месеци,

 место рада Суботица
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.
УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно 
радно искуство у траженом занимању; неопход-
но елементарно познавање техничких цртежа; 
пожељно знање рада са бренером или грејање 
- исправљање лимова. 

CO2 заваривач
на одређено време 30 месеци,

 место рада Суботица
7 извршилаца

Опис посла: израда делова вагона.

УСЛОВИ: без обзира на образовање; неопходно 
радно искуство у траженом занимању.

ОСТАЛО: Обезбеђен превоз, смештај и исхрана, 
дужина радног времена 10 сати дневно, терен-
ски рад. Трајање конкурса: до попуне. Кандида-
ти могу своје пријаве да доставе путем имејла 
или да се јаве на телефоне послодавца, лице за 
контакт: Радосав Николић.

„ИМПРЕГНА“ ДОО
11000 Београд, Пут за колонију 44, Рипањ

тел. 069/648-544

Хидроизолатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме; орга-
низована обука кроз рад. Кандидати могу да се 
јаве на контакт телефон: 069/648-544. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

ДОО КАМЕНОЛОМ „ДРАЧА“
35260 Рековац, Краља Петра I

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: 1. да је кандидат пунолетан и послов-
но способан, 2. да има стечено високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, односно на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академсим студијама, 
мастер струковним студијама специјалистич-
ким академским студијама или специјалистич-
ким струковним студијама, 3. да има најмање 5 
година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање; 4. да познаје област 
корпоративног управљања, 5. да није члан орга-
на политичке странке, односно да му је одређе-
но мировање у вршењу функције у органу поли-
тичке странке, 6. да није осуђивано на казну 
затвора од најмање шест месеци, 7. да лицу нису 
изречене мере безбености у складу са законом 
којим се уредјују кривична дела и то: обавезно 
психијатријско лечење и чување у здравственој 
установи, обавезно психијатријско лечење на 
слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно 
лечење алкохоличара, забрана вршења позива 
делатности и дужности. Стручна оспособље-
ност, знање и вештине оцењиваће се доказним 
средствима која су подобна да се из њих добије 
сазнање које се очекује. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње на тече наредног 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови”, на огласној табли предузећа и на 
званичној интернет страници Општине Рековац. 
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу стано-
вања и податке о доказима о испуњености усло-
ва за именовање директора који се прилажу уз 
пријаву. Лице задужено за давање обавештења 
у вези са јавним конкурсом је Ивана Спасић, 
запослена у Општинској управи општине Реко-
вац, контакт телефон: 035/8411-004. Пријаве са 
потребним доказима о испуњености предвиђе-
них услова из јавног конкурса достављају се 
Скупштини Каменолома „Драча“ ДОО на адре-

Индустрија и грађевинарство



Бесплатна публикација о запошљавању 3109.10.2019. |  Број 850 |   

су: Општина Рековац, Светозара Марковића 2, 
35260 Рековац, са назнаком: „За јавни конкурс 
за избор кандидата за именовање директора 
ДОО Каменолома Драча” са седиштем у Рековцу. 
Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву: 
извод из матичне књиге родјених доказ о струч-
ној спреми потврда ор адном искуству, доказ да 
није члан органа политичке странке, односно да 
му је одредјено мировање у вршењу функције 
у органу политичке странке (изјава оверена од 
стране овлашћеног за оверу потписа, да лице 
није члан органа ниједне политичке странке, 
односно акт надлежног органа политичке стран-
ке да је лицу одређено мировање функције у 
органу политичке странке), доказ да није осуђи-
ван за казну затвора од најмање шест месеци и 
да му нису изречене мере безбедности у складу 
са законом којим се уређују кривична дела (уве-
рење или потврда издата од стране надлежног 
органа основног суда и извод из казнене евиден-
ције надлежног одељења МУП-а). Потврде из 
става 1 тачка 9 подтачке 1 до 5 прибављају се од 
надлежног органа. Сви докази прилажу се у ори-
гиналу или фотокопији која је оверена од стране 
надлежног органа. Неблаговремене неразумљи-
ве и пријаве уз које нису приложени сви потреб-
ни докази, неће се узети у разматрање. Јавни 
конкурс се оглашава у публикацији „Послови”, 
на званичној интернет страници Општине Реко-
вац и огласној табли предузећа.

                  Култура и информисање

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РИБНИЦА” 

КРАЉЕВО
36000 Краљево, Излетничка 2

тел. 036/375-757

Оглас објављен дана 02.10.2019. године 
у публикацији “Послови”, за радно место: 
директор, на мандатни период од 4 године, 
поништава се у целости.

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „РИБНИЦА“ 
КРАЉЕВО

36000 Краљево, Излетничка 2
тел. 036/375-757

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, тј. да 
кандидат има стечено високо образовање на 
студијама другог степена (дипломске академске 
студије - мастер, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године; да има најмање пет година рад-
ног искуства у струци (у области културе, еду-
кације или медија); да има активно знање бар 
једног страног језика; да се против кандидата 
не води истрага и да против њега није подигну-
та оптужница за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, као и да није осуђи-
ван за кривична дела која га чине недостојним 
обављања дужности директора Центра; да је 
држављанин Републике Србије; да поседује 
општу здравствену способност; да има напред-
но знање рада на рачунару. Конкурсна пријава 
за избор кандидата за директора садржи: пред-
лог програма рада и развоја Центра за период 
од четири године; оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; потврду 

послодавца, оверену копију решења или угово-
ра о заснивању радног односа којом се потврђује 
рад на пројектима у области културе/у области 
претежне делатности Центра и друго; радну и 
личну биографију; уверење, не старије од шест 
месеци, да кандидат није правноснажно осуђи-
ван; уверење, не старије од шест месеци, да се 
против кандидата не води истрага и да против 
њега није подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности; извод 
из матичне књиге рођених; уверење, не ста-
рије шест месеци, да је држављанин Републи-
ке Србије; кандидат којег је предложио Управни 
одбор, доставља доказ о општој здравственој 
способности (оригинал лекарског уверења, не 
старије од шест месеци). Управни одбор прили-
ком избора директора Центра цени и следећа 
допунска знања и способности: познавање спе-
цифичности пословања организација из области 
културе и управљања њиховим ресурсима; спо-
собност комуникације са јавношћу; искуство 
у управљању средствима, људским и другим 
ресурсима; искуство и резултате у иницирању, 
организацији и реализацији пројеката веза-
них за пројекте из области културе, као и иску-
ство у обезбеђивању средстава за реализацију 
тих пројеката; познавање нових технологија и 
њихове примене у редовним активностима Цен-
тра. Пријаве на конкурс подносе се непосредно 
или препоручено путем поште, Управном одбо-
ру Културног центра „Рибница” Краљево, на 
адресу: Културни центар „Рибница” Краљево, 
Француска кућа, Цара Душана бб, 36000 Краље-
во, са назнаком „Пријава на конкурс, не отвара-
ти”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узети у разматрање.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
„БРАНКО МИЉКОВИЋ”
Гаџин Хан, Милоша Обилића бб

Књижничар
Опис послова: уписује чланове, задужује и раз-
дужује кориснике; обезбеђује корисницима 
приступ библиотечко-информационој грађи и 
изворима у Библиотеци и на даљину; обавља 
послове пријема реверса и послове дистрибу-
ције библиотечко-информационе грађе и изво-
ра у читаоници; учествује у пружању информа-
ција корисницима о свим услугама Библиотеке у 
читаоници и на даљину; води статистику и оста-
ле евиденције о члановима и позајмици библио-
течко-информацине грађе и извора.

УСЛОВИ: средње образовање у четворого-
дишњем трајању, положен стручни испит за 
књижничара и стечено звање у складу са правил-
ником - књижничар, најмање годину дана радног 
искуства, знање рада на рачунару, знање једног 
страног језика. Докази који се прилажу: потпи-
сана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављанству; оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књи-
ге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
потврде да кандидат није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање шест 
месеци; оригинал уверења о општој здравственој 
способности не старијег од шест месеци; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или оверена 
фотокопија доказа о положеном стручном испиту 
за књижничара; оригинал или оверена фотоко-
пија 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 
спремом је стечено радно искуство), као и кон-
такт телефон, а по могућности и интернет адре-
су. У изборном поступку проверавају се: увођење 
књиге у књигу инвентара; учлањивање новог 
корисника и издавање чланске карте; издавање 
књиге кориснику и евидентирање у карту књиге. 
Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана огла-
шавања и почиње да тече од 09. октобра 2019. 
године. Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Бобан Крстић, кон-
такт телефон: 018/850-024. Обавештење о распи-
саном јавном конкурсу објављује се 09. октобра 
2019. године у публикацији „Послови”, код Нацио-
налне слижбе за запошљавање. Адреса на коју се 
подноси пријава на јавни конкурс: Народна биб-
лиотека „Бранко Миљковић”, Гаџин Хан, Милоша 
Обилића бб, са назнаком „За јавни конкурс”. Про-
вера оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: са кандидатима чије 
су пријаве благовремене, допуштене, разумљи-
ве, потпуне и уз које су приложени сви потреб-
ни докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, назначене вештине и знања биће 
проверене од стране Конкурсне комисије у прос-
торијама Народне библиотеке „Бранко Миљкови” 
Гаџин Хан, Милоша Обилића бб, о чему ће кан-
дидати бити обавештени телефонским путем или 
електронском поштом. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или овереној фотокопији у 
општини или код јавног бележника, биће одбаче-
не. Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју именује в.д. директор Народне библиотеке 
„Бранко Миљковић” Гаџин Хан.

Култура и информисање / Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



   |  Број 850 | 09.10.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs32 

                   Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ “РАДОЈЕ ДОМАНОВИЋ”
11070 Нови Београд, Булевар уметности 31

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
док директору траје мандат

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице под условима прописаним 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и под условима прописа-
ним Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријаву доставити: оверену 
копију дипломе о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије (не 
старије од 6 месеци), 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 малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комосија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који су изабрани у ужи избор, у 
року од 8 дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од 8 дана од дана резултата психолош-
ке процене способности за рад са ученицима. 
Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА “ПЕТАР КОЧИЋ”
11080 Земун, Првомајска 79

тел. 011/219-6149

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2019/2020. годину, односно до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: 1. да кандидат има завршену најмање 
средњу школу; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3 да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање, 4. да има држављанство Репу-
блике Србије; 5. да зна српски језик и језик на 
којем се изводи образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: 1. биографију; 2. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; 3. оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству Републике Србије; 
4. оригинал или оверену фотокопију извода из 
матичне књиге рођених; 5. уверење МУП-а о 
неосуђиваности. Уверење о здравственој спо-
собности доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и са одштампаним пријавним 
формуларом достављају горе наведену докумен-
тацију. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
са потребном документацијом се достављају на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења о конкурсу могу се 
добити код секретара школе, радним данима од 
9.00 до 14.00 часова, на број телефона: 011/219-
6149.

ВИСОКА ШКОЛА ЛИКОВНИХ И
ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНОСТИ 

СТРУКОВНИХ СТУДИЈА 
У БЕОГРАДУ

11000 Београд, Панте Срећковића 2
тел: 011/729-1196

Домар/мајстор одржавања
на одређено време

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен 
испит за ложача централног грејања, рад-
но искуство на пословима ложача централног 
грејања - котлова на пелет; положен стручни 
испит из области заштите од пожара.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву доставља фото-
копије следећих докумената: диплому о стече-
ном степену образовања; уверење о држављан-
ству Републике Србије; извод из матичне књиге 
рођених; уверење о положеном стручном испи-
ту за ложача централног грејања; уверење о 
положеном стручном на пословима заштите од 
пожара. Пријаве се достављају у року од 10 дана 
од дана расписивања конкурса на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докумен-
ти биће одбачене. Кандидат који по расписа-
ном конкурсу буде изабран, обавезан је да пре 
заснивања радног односа достави оригинална 
документа.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање 
и на радно место редовног 

професора за ужу научну област 
Ентомологија и пољопривредна 

зоологија
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука из научне области за коју се бира.

Наставник за избор у звање 
и на радно место ванредног 

професора за ужу научну 
област Исхрана, физиологија 

и анатомија домаћих и гајених 
животиња

на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање 
и на радно место доцента за 

ужу научну област Менаџмент, 
организација и економика 

производње пословних система 
пољопривреде

на одређено време од 5 година

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

Сарадник за избор у звање и 
на радно место асистента за 

ужу научну област Економика 
пољопривреде, тржиште и 

рурални развој
на одређено време од 3 године

Наука и образовање

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

Члан 139

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

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

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

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве 
на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог 
члана прибавља се пре закључења уговора 
о раду.
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УСЛОВИ: студент докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање 8 и који показује 
смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави  

за ужу научну област Опште 
сточарство и оплемењивање 
домаћих и гајених животиња
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави 

за ужу научну област Опште 
воћарство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија који је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место сарадника у настави 

за ужу научну област Наука о 
преради ратарских сировина
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија кији је студије првог сте-
пена завршио са укупном просечном оценом 
најмање 8.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Бео-
граду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Критеријуми за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Пра-
вилником о уређењу дела поступка избора у 
звања и заснивања радног односа наставника и 
начину и поступку избора у звања и заснивања 
радног односа сарадника и Статутом Факулте-
та, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова конкурса: 
биографија, списак радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, уверења о уписаним 
докторским студијама, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа да кандидат није под истра-
гом (документа у оригиналу или овереном пре-
пису и не старија од 6 месеци), достављају се на 
адресу: Пољопривредни факултет у Београду, 
Земун, Немањина 6. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област 
Аналитичка хемија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат 
из научне области за коју се кандидат бира и 
други услови на основу Закона о високом обра-
зовању, Статута Хемијског факултета и осталих 
општих аката Хемијског факултета и Универзи-
тета у Београду. Пријаве на конкурс са докази-
ма о испуњености услова конкурса (биографија, 
списак радова, диплома о одговарајућој школ-
ској спреми, потврда надлежног органа да кан-
дидат није осуђиван са правним последицама 
за кривична дела у смислу Закона о високом 
образовању и остало), достављају се на наведе-
ну адресу Факултета, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЦАНА МАРЈАНОВИЋ“

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

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до повратка запосленог са послова 

директора школе

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла наставника разредне наставе може бити 
примљен кандидат који испуњава услове пред-
виђене чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 10/2019): 
поседује одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019). Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у разредној 
настави може да изоди: 1) професор разредне 
наставе, 2) наставник разредне наставе, 3) про-
фесор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 4) 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 5) мастер учитељ, 6) дипло-
мирани учитељ - мастер, 7) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу; 
да поседује психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену 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 образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Кандидат 
који се пријављује на радно место наставника 
разредне наставе попуњава пријавни форму-

лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и уз 
оштампан пријемни формулар треба да прило-
жи: потписану биографију; оригинал или овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изрече-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (потврда 
или уверење МУП-а, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); доказ о знању 
српског језика (достављају само кандидати који 
одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писме-
ни доказ да је положио српски језик по програму 
високошколских установа - оригинал или оверену 
фотокопију); доказ о држављанству Републике 
Србије (уверење о држављанству оригинал или 
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија - не старије од 6 месеци); 
доказ о физичкој, психичкој и здравственој спо-
собности подноси кандидат приликом заснивања 
радног односа. Одлуку о избору кандидата доно-
си Конкурсна комисија након обављеног разго-
вора са кандидатима који испуњавају прописане 
услове и доноси решење о избору кандидата у 
року од осам дана од дана обављеног разговора. 
Пријава на конкурс обавезно садржи податке о 
кандидату (име, презиме, адреса пребивалишта, 
односно боравишта, контакт телефон, адреса 
електронске поште ако је кандидат поседује). 
Пријава са потребном документацијом подноси 
се у затвореној коверти, са назнаком „Конкурс 
за наставника разредне наставе“. Документација 
се може доставити лично или путем поште на 
адресу: Основна школа „Цана Марјановић“, Бате 
Мирковића 23, 11233 Раља. Школа нема обавезу 
да пријављеном кандидату враћа документацију. 
Ближа обавештења се могу добити у секретарија-
ту школе на број телефона: 011/8257-350.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11120 Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII сте-
пен стручне спреме, доктор наука и други услови 
утврђени чланом 75 Закона о високом образо-
вању и чланом 132 Статута Машинског факул-
тета. Уз пријаву на конкурс доставити у писаној 
форми: биографију, оверене копије диплома 
стечених у земљи или решења о признавању 
страних високошколских исправа о одговарајућој 
стручној спреми, списак радова и сепарате 
објављених радова и потписану Изјаву о извор-
ности (преузети са сајта Машинског факултета, 
линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_media/fakultet/
izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.doc). 
Биографију и списак радова доставити и у елек-
тронском запису. Пријаве доставити на адресу: 
Машински факултет, Краљице Марије 16, 11120 
Београд 35, соба 121, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурсa.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
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ОСНОВНА ШКОЛА 
„ЖИВОМИР САВКОВИЋ“

11409 Ковачевац
Трг Љубомира Ивановића Геџе 11

тел. 011/8213-207

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање про-
писано чл. 140 и 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и 10/2019 - даље Закон), и то: 
да има одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердсциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и оговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10.09.2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјлистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Кандидат треба и: да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност 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 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 кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Одговарајуће образовање 
је прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 
3/2017): 1) професор разредне наставе, 2) про-
фесор педагогије са претходно звршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипло-
мирани учитељ - мастер, 6) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
(не старији од шест месеци); доказ о знању српс-
ког језика и језика на коме се остварује образов-

но-васпитни раду школи (доказ доставља канди-
дат само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом ученицима (лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). Напомена: у складу са чл. 154 и 
155 кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом достављају установи. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве, као и фотоко-
пије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на горе-
наведену адресу школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/3615-436

Редовни професор за ужу научну 
област Биологија

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, биолошки 
факултет, научни степен доктора наука из уже 
научне области за коју се бира. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене чл. 74 Закона о високом образо-
вању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. 
закон и 73/18и 67/2019), за избор у одговарајуће 
звање, као и услове предвиђене Статутом Уни-
верзитета у Београду („Гласник Универзитета у 
Београду”, бр. 201, од 28.02.2018. године и бр. 
207, од 01.03.2019. године), Статутом Факултета 
ветеринарске медицине Универзитета у Београ-
ду, као и другим општим акатима Универзитета 
и Факултета.

Редовни професор за ужу научну 
област Физика и биофизика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, физички 
факултет, научни степен доктора наука из уже 
научне области за коју се бира. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове 
предвиђене чл. 74 Закона о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закон и 
73/18 и 67/2019), за избор у одговарајуће звање, 
као и услове предвиђене Статутом Универзите-
та у Београду („Гласник Универзитета у Београ-
ду” бр. 201, од 28.02.2018. године и бр. 207, од 
01.03.2019. године), Статутом Факултета вете-
ринарске медицине Универзитета у Београду, 
као и другим општим акатима Универзитета и 
Факултета.

Ванредни професор за ужу 
научну област Паразитологија

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет 
ветеринарске медицине, научни степен док-
тора наука из уже научне области за коју се 
бира. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене чл. 74 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 
и 27/18 - др. закон и 73/18 и 67/2019), за избор 
у одговарајуће звање, као и услове предвиђе-
не Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду”, бр. 201, од 28.02.2018. 
године и бр. 207, од 01.03.2019. године), Стату-

том Факултета ветеринарске медицине Универ-
зитета у Београду, као и другим општим акатима 
Универзитета и Факултета.

Доцент за ужу научну област 
Безбедност и заштита животиња

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
наука одбране, безбедности и заштите, факултет 
цивилне одбране, научни степен доктора наука 
из уже научне области за коју се бира. Канди-
дати поред општих услова треба да испуњавају 
и услове предвиђене члановима 74 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 и 
27/18 - др. закон и 73/18 и 67/2019), за избор 
у одговарајуће звање, као и услове предвиђе-
не Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. 
године и бр. 207, од 01.03.2019. године), Стату-
том Факултета ветеринарске медицине Универ-
зитета у Београду, као и другим општим акатима 
Универзитета и Факултета.

Доцент за ужу научну област 
Ветеринарска хирургија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Патолошка физиологија

на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Радиолошка, ултразвучна и 
ендоскопска дијагностика

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет 
ветеринарске медицине, научни степен док-
тора наука из уже научне области за коју се 
бира. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене чл. 74 Закона 
о високом образовању (“Сл. гласник РС”, 88/17 
и 27/18 - др. закон и 73/18 и 67/2019), за избор 
у одговарајуће звање, као и услове предвиђе-
не Статутом Универзитета у Београду („Гласник 
Универзитета у Београду” бр. 201, од 28.02.2018. 
године и бр. 207, од 01.03.2019. године), Стату-
том Факултета ветеринарске медицине Универ-
зитета у Београду, као и другим општим акатима 
Универзитета и Факултета.

Асистент за ужу научну област 
Болести папкара

на одређено време од 3 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, факултет 
ветеринарске медицине, научни степен докто-
ра наука из уже научне области за коју се бира; 
смисао за наставни рад. Ближи услови за избор 
су утврђени чл. 84 Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - др. 
закон и 73/2018 и 67/2019) и чланом 137 Статута 
Факултета ветеринарске медицине.

Асистент за ужу научну област 
Паразитологија

на одређено време од 3 година

Асистент за ужу научну област 
Сточарство са генетиком

на одређено време од 3 година

Асистент за ужу научну област 
Анатомија

на одређено време од 3 година

Наука и образовање
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УСЛОВИ: студент докторских академских студија 
ветеринарске медицине који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање 8; VII/1 степен стручне спре-
ме, завршен факултет ветеринарске медицине; 
магистар наука коме је прихваћена тема доктор-
ске дисертације, који је сваки од претходних сте-
пена студија завршио са просечном оценом нај-
мање 8; смисао за наставни рад. Ближи услови за 
избор су утврђени чл. 84 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2017 - 
др. закон и 73/2018 и 67/2019) и чланом 136 Ста-
тута Факултета ветеринарске медицине.

ОСТАЛО: Пријаве са доказима о испуњености 
услова конкурса (биографија, оверене копије 
диплома, списак радова, радови и својеручно 
потписана изјава о изворности и копија лич-
не карте), доставити у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16

тел. 011/301-87-02

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чл. 122, 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
да имају одговарајуће образовање из чл. 140 ст. 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, педагога и психолога, да имају доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; да имају обуку и положен испит за 
директора школе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року 
од 2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит); најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да 
имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за примање и давање 
мита, за кривична дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја, против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, што онемогућа-
ва рад у образовању; да имају држављанство 
Републике Србије; да знају српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду директора. Уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора устано-
ве и оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву 
доставити оригинал или оверену фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију дозволе за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника (лиценца), ори-
гинал или оверену фотокопију уверења о поло-
женом испиту за директора установе (пријава 
која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпу-
ном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 

законском року положи испит за директора шко-
ле), оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од 6 месеци), оригинал или оверену фотокопију 
уверења да није покренута истрага, нити да се 
води поступак пред надлежним судом (не ста-
рије од 6 месеци), потврду о радном искуству 
најмање 8 година у области образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образо-
вања која мора да садржи податак о радном 
стажу и пословима које је лице обављало коју 
издаје установа у којој кандидат ради, а ако кан-
дидат није у радном односу потврду издаје уста-
нова у којој је кандидат стекао радно искуство 
у области образовања и васпитања (оригинал 
не старији од 6 месеци), радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби, оригинал 
или оверену фотокопију уверења да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за примање и давање мита, 
за кривична дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја, против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, што онемогућава рад 
у образовању (не старије од 6 месеци), доказ о 
знању српског језика уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику. Доказ о 
физичкој, психичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључивања уговора. Пријаве са доказима о 
испуњености услова слати на наведену адресу, 
са назнаком “Конкурс за избор директора шко-
ле”, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Ванредни професор за ужу 
научну област Јапанологија, 

предмет Јапански језик и 
књижевност

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира; остали услови утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Статутом Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду. 
Кандидати подносе и потписану Изјаву о извор-
ности Образац 5 (преузети са сајта Универзите-
та у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-
propisi.php).

Доцент за ужу научну област 
Арабистика, предмет Арапски 

језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Неохеленистика, предмет Грчки 

језик и књижевност
на одређено време од 5 година

Доцент за ужу научну област 
Туркологија, предмет Турски 

језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, науч-
ни степен доктора наука из научне области за 
коју се бира; остали услови утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима 
за стицање звања наставника на Универзитету у 
Београду, Правилником о начину и поступку сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Статутом Фило-
лошког факултета Универзитета у Београду. 
Кандидати подносе и потписану Изјаву о извор-
ности Образац 5 (преузети са сајта Универзите-
та у Београду http://bg.ac.rs/sr/univerzitet/univ-
propisi.php).

Лектор за ужу научну област 
Арабистика, предмет Арапски 

језик
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме или мас-
тер академске студије другог степена, 300 ЕСПБ 
(филолошки или њему одговарајући факултет), 
општи успех на основним студијама најмање 8, 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању и Статутом 
Филолошког факултета Универзитета у Београ-
ду.

ОСТАЛО: Кандидати подносе пријаву са био-
графијом, оверену фотокопију дипломе одгова-
рајуће дисциплине стечене у земљи или решење 
о признавању стране високошколске исправе о 
одговарајућој стручној спреми, списак радова и 
радове, извод из матичне књиге рођених и уве-
рење о држављанству на адресу: Филолошки 
факултет у Београду, Студентски трг 3, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА

БЕОГРАДСКА ПОЛИТЕХНИКА
11000 Београд, Бранкова 17

Наставник у звању виши 
предавач за ужу стручну област 

Историја уметности
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова које предвиђа 
Закон о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 
95/18 - аутентично тумачење), кандидати треба 
да имају одговарајући академски назив: у звање 
вишег предавача може бити изабрано лице 
које има научни назив доктора наука, односно 
уметнички назив доктора уметности; у звање 
вишег предавача из поља уметности може бити 
изабрано и лице које има високо образовање 
првог, односно другог степена и призната умет-
ничка остварења. Уз пријаву на конкурс учес-
ници конкурса су дужни да поднесу: 1. радну 
биографију која треба да садржи следеће подат-
ке: 1) личне податке: име и презиме; податке 
о рођењу (дан, месец и година, место рођења, 
општина); држављанству, телефон и имејл; 2) 
о постигнутим степенима образовања: основне 
студије: назив установе на којој су завршене, 
место и датум завршетка, одсек, смер, студијски 
програм, ужа област која је наведена у дипло-
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ми; мастер студије: назив установе на којој су 
завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, ужа област која је наведена у дипломи; 
специјалистичке студије: назив установе на којој 
су завршене, место и датум завршетка, студијски 
програм, назив рада, име и презиме ментора, 
ужа научна, стручна, односно уметничка област 
која је наведена у дипломи; магистарске сту-
дије: назив установе на којој су завршене, место 
и датум завршетка, назив рада, име и презиме 
ментора, ужа научна, стручна, односно уметнич-
ка област која је наведена у дипломи, доктор-
ске студије: назив установе на којој су заврше-
не, место и датум одбране, наслов дисертације, 
име и презиме ментора, ужа научна, стручна, 
односно уметничка област која је наведена у 
дипломи; податке о датуму и месту нострифи-
кације дипломе стечене у иностранству (ако је 
било која диплома из става 1 ове тачке стечена у 
иностранству), називу установе која је извршила 
нострификацију; датуму и месту где је ностри-
фикована диплома стечена, називу установе у 
којој је стечена; 3) податке о научноистражи-
вачком, уметничком, стручном и професионал-
ном доприносу за: образовно-уметничку област 
ликовне и примењене уметности и дизајн: јав-
но излагање уметничког дела на самосталним 
изложбама; јавно излагање уметничког дела на 
колективним жирираним изложбама и манифе-
стацијама; комерцијална реализација уметнич-
ког дела; учествовање или вођење посебних 
уметничких курсева, семинара или мајсторских 
радионица у земљи и иностранству; учешће на 
домаћим или међународним конкурсима умет-
ничких дела; учешће у раду жирија на домаћим 
и страним изложбама, конкурсима и манифеста-
цијама; награде и признања за уметнички рад у 
земљи и иностранству; објављена теоријска или 
уџбеничка дела у земљи и иностранству (књиге 
и стручна периодика); професионално (научно-
истраживачко и стручно) усавршавање знања и 
вештина; библиографија објављених радова и 
литературе за учење треба да буде наведена по 
општим библиографским принципима, односно 
упутствима за цитирање литературе у научном 
часопису и то по врсти радова; напомена: моле 
се кандидати да биографске податне и податке 
научноистраживачком, уметничком,стручном и 
професионалном доприносу, осим у штампаној 
форми доставе и на CD-у; 4) податке о доприно-
су у настави: о унапређењу образовног процеса: 
руковођење развојем или учествовање у развоју 
студијског програма, унапређење студијског 
програма, рад са наставним подмлатком, раз-
вој лабораторија, примена система менаџмента 
квалитетом у образовном процесу, унапређењу 
система менаџмента квалитетом у циљу уна-
пређења образовног процеса; о наставној 
делатности: увођењу нових наставних метода; 
напредовању студената (пролазност, просечна 
оцена); руковођење завршним радовима; обез-
беђењу литературе за учење: основни уџбеник, 
поглавље у основном уџбенику, помоћни уџбе-
ник, ауторизована скрипта, практикум, видео 
туторијали, рецензија уџбеника и помоћних 
уџбеника; усавршавању педагошких вештина; 
5) податке о доприносу стручној, академској и 
широј заједници: уџбеник издат од стране или 
за потребе других високошколских установа; 
поглавље у уџбенику издатом од стране или 
за потребе других високошколских установа; 
помоћни уџбеник издата од стране или за пот-
ребе других високошколских установа; рецен-
зија уџбеника и помоћних уџбеника, издатих од 
стране, или за потребе високошколских устано-
ва; руковођење стручним пројектима за потребе 
привредних субјеката и шире заједнице; учешће 
у стручним пројектима за потребе привредних 

субјеката и шире заједнице; рад у међународ-
ним стручним организацијама; рад у национал-
ним стручним организацијама; уводна преда-
вања на конференцијама и друга предавања 
по позиву; чланства у одборима међународних 
научних конференција и одборима научних 
друштава; чланства у уређивачким одбори-
ма часописа, уређивање монографија, рецен-
зије научних радова и пројеката; организација 
научних скупова; руковођење научним пројек-
тима, потпројектима и задацима; руковођење 
научним и стручним друштвима; активности у 
комисијама и телима Министарства просвете и 
телима других министарстава везаних за научну 
и просветну делатност; позитивна цитираност 
кандидатових радова - по цитату (без аутоци-
тата); 6) друге податке за које кандидат сматра 
да су битни. 2. Доказе: 1) извод из књиге рође-
них, извод из књиге венчаних (ако је кандидат 
ступањем у брак променио личне податке), уве-
рење о држављанству РС, све у овереној фото-
копији; 2) диплому или решење о нострифика-
цији дипломе стечене у иностранству, у овереној 
фотокопији. Ако кандидату, до тренутка подно-
шења пријаве није издата диплома, подноси се 
уверење о завршетку студија у овереној фото-
копији, осим за нострификацију дипломе; 3) 
доказе о изборима у наставно и научно звање, 
ако је кандидат био биран у наставно и научно 
звање на другој установи; 4) копије импресу-
ма, односно каталога са изложби о објављеним 
радовима; 5) сертификате, потврде, уверења и 
друге исправе издате од научних, стручних и 
других надлежних организација, организатора 
научних, стручних и уметничких скупова, орга-
низатора пројеката, научних, стручних и умет-
ничких часописа, високошколских установа за 
сваки податак наведен у пријави који се односи 
на научноистраживачки, уметнички, стручни и 
професионални допринос; допринос у настави; 
допринос стручној, академској и широј заједни-
ци, 6) друге доказе за које учесник конкурса сма-
тра да су битни. Пријаве се подносе у року од 15 
(петнаест) дана од дана објављивања на адре-
су: Висока школа струковних студија - Београд-
ска политехника, Катарине Амброзић 3, 11000 
Београд. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у обзир и разматрати.

КРИМИНАЛИСТИЧКО
ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ 

11080 Земун, Цара Душана 196

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 

Информационе технологије, 
за наставни предмет Интернет 

технологије и системи
на период од 5 година

УСЛОВИ: завршене основне студије, електро-
технички факултет, факултет природно-матема-
тичких наука, факултет организационих наука, 
саобраћајни факултет, смерови телекомуника-
циони, ПТТ саобраћај и мреже или машински 
факултет, стечен научни назив доктора наука 
из одговарајуће научне области и способност за 
наставни рад.

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и услове предвиђене одредбама Зако-
на о високом образовању, Статута и Правилника 
о поступку и условима за избор у звања настав-
ника и сарадника. Кандидат уз пријаву прилаже: 
биографију, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, уверење 

да против кандидата није покренут кривични посту-
пак, нити истрага (које није старије од шест месе-
ци); диплому, односно уверење о високој стручној 
спреми, диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем стручном, академском односно научном 
називу, списак научних и стручних радова, као и по 
један примерак тих радова. Пријаве са биографијом 
и траженим доказима о стеченом образовању, дос-
тављају се Криминалистичко-полицијском универ-
зитету у року од 8 дана од дана објављивања овог 
конкурса, на адресу: Улица цара Душана 196, Бео-
град, 11080 Земун. Пријаве поднете по истеку рока 
и пријаве без потребних доказа неће се разматрати.

ОШ “ГРАБОВАЦ”
11508 Грабовац, Грабовац 179

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

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: може бити изабрано лице које испуња-
ва услове предвиђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 
88/2017, 27/2018 и 10/2019), тј. поседује одго-
варајуће образовање (средња стручна спрема), 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, држављанство 
Републике Србије, зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, нити за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да поднесе: 
уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија), извод из 
матичне књиге рођених, не старији од 6 месе-
ци (оригинал или оверена фотокопија), овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
оверену фотокопију сертификата о завршеном 
програму обуке за педагошког асистента, доказ 
о неосуђиваности и непостојању дискримина-
торног понашања (оригинал или оверена фото-
копија), доказ о знању српског језика и ромског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима), кратку 
биографију и попуњен формулар за пријем у 
радни однос, доступан на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима кандидат је дужан да приба-
ви пре закључења уговора о раду. Сва остала 
документа саставни су део пријаве за конкурс. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве на конкурс неће се разматрати. Пријаве 
достављати лично или путем поште на адресу: 
Основна школа „Грабовац“ из Грабовца (нема 
улице) бр. 179, 11508 Грабовац, са назнаком „За 
конкурс“. Све информације о конкурсу могу се 
добити од секретара школе, на број телефона: 
011/8760-047 и имејл: osgrabovac@gmail.com, 
радним данима од 8 до 12 часова.

Наука и образовање 
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ОШ “ЈОВАН ДУЧИЋ”
11070 Нови Београд, Милентија Поповића 16

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2019/2020. годину, односно до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршен 
програм за стручно усавршавање педагошких 
асистената. Кандидат треба да испуњава услове 
из чл. 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, да има одговарајуће образо-
вање, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 ст. 1 т. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, да има 
држављанство Републике Србије, да зна језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву доставити: кратку биографију, ори-
гинал или оверену фотокопију дипломе, дода-
так дипломи, уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених на новом обрасцу 
издат од 01.03.2010. године, доказ о знању 
језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи, доказ о завршеном програму 
обуке педагошких асистената и мишљење орга-
на локалне самоуправе. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора. Проверу психофизич-
ких способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Уверење о некажњавању прибавља кандидат. 
Фотокопије докумената морају бити оверене.

ПРВА СПОРТСКА КОШАРКАШКА 
ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
Железник

11250 Београд, Стјепана Супанца 15а

Наставник француског језика
са 30% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, сходно чл. 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 10/19); психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривично дело примање 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 које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; има држављанство Републи-
ке Србије; зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад. Кандидати 
треба да имају одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, према Правилнику о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гимназији. 
Уз пријаву приложити: биографију; уверење 
о држављанству РС; извод из матичне књиге 

рођених; оверену фотокопију дипломе. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве, као и достављање документације која није 
у складу са наведеним неће се узети у разма-
трање. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Прва спортска кошаркашка гимназија - Колеџ 
Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Желез-
ник, Београд.

ОСНОВНА ШКОЛА
 „СТАРИНА НОВАК”

11000 Београд, Кнеза Данила 33-37
тел. 064/805-35-08

Наставник математике

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), не ста-
рије од 6 месеци; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику.

Наставник технике и технологије
са 50% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање, у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике 
Србије; да знају језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику, кандидат 
доставља доказ одговарајуће високошколске 
установе надлежне за издавање таквих доку-
мената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18); извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело утврђено у чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019), не ста-
рије од 6 месеци; доказ о познавању српског 
језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику.

Сервирка
са 40% радног времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће образовање 
(средње образовање у трајању од 4 године); да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); да 
нису осуђивани правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-

Наука и образовање
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на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да имају 
држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад 
(уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, кандидат доставља доказ одго-
варајуће установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на коме се изводи 
образовно-васпитни рад). Кандидати уз пријаву 
треба да доставе следећа документа: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); 
доказ да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело утврђено у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), не старије од 6 
месеци; доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад 
подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју име-
нује директор школе. У поступку одлучивања 
о избору конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну психо-
лошку процену способности за рад са децом и 
ученицима. Психолошку процену врши надлеж-
на служба за послове запошљавања. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Пријаву са пријавним формуларом и 
доказима о испуњености услова доставити на 
адресу школе или лично, у затвореној коверти, 
са назнаком „Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос ________ (навести радно место за које 
се конкурише)”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. Телефон за кон-
такт: 064/805-35-08.

ПУ “ДЕТЛИЋ”
11080 Земун, Алтина

тел. 011/373-11-64, 064/805-74-62

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен, није потребно радно иску-
ство. Кандидати своје пријаве могу слати на број 
телефона: 011/373-11-64, 064/805-74-62.

ОСНОВНА ШКОЛА ,,СКАДАРЛИЈА”
11000 Београд, Француска 26

тел. 011/7247-445

Наставник разредне наставе у 
продуженом боравку

на одређено време, до повратка 
запослене са трудничког боловања и 

породиљског одсуства

УСЛОВИ: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-

ним пријавним формуларом достављају школи, 
по чл. 155 ст. 1, а у вези са чл. 154 ст. 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (,,Сл. 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19 - 
у даљем тексту: Закон). Услови и документа која 
подносе кандидати за наставнике уз пријавни 
формулар у складу са чл. 139 Закона су: 1) школ-
ска спрема - одговарајуће образовање: у складу 
са Законом и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (,,Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“; бр. 11/2012, 15/2013). Доказ: копија 
дипломе и додатка дипломи (за завршене мас-
тер студије), уверења о дипломирању (ако није 
издата диплома), копија уверења о положеном 
испиту за лиценцу (раније стручном испиту) ако 
је кандидат положио испит; 2) психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са ученици-
ма - тестирање кандидата, општа здравствена 
способност - лекарско уверење подноси само 
изабрани кандидат; 3) да лице није осуђивано 
по чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 4) да има држављан-
ство Републике Србије - фотокопију уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге 
рођених, подносе сви кандидати; 5) да лице зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад - доказ је диплома или уверење о стеченом 
високом образовању на високошколској уста-
нови у којој се настава изводи на српском јези-
ку. Докази о испуњености услова из члана 139 
Закона тачка 1), 3), 4) и 5) су саставни део прија-
ве на конкурс, а доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са ученицима 
кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду. Тестирање кандидата у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад 
наставника са ученицима организује школа код 
Националне службе за запошљавање по истеку 
рока за пријављивање. Пријавни формулар са 
животном и радном биографијом и документима 
доставити на адресу школе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Инфор-
мације на телефон:011/7247-445.

БОР

ОШ „ВЕЛИМИР МАРКИЋЕВИЋ”
19250 Мајданпек, Светог Саве 39

тел. 030/581-138, 588-105
e-mail: osvmpek@gmail.com
www.staraskola-mpek.edu.rs

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 
радника са функције директора 

школе

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чланом 139 и чланом 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
образовање (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон 
и 10/19) и то: 1) да имају одговарајуће образо-
вање, у складу са чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017 и 27/2018 - други закон и 
27/2018 (II) - други закон и 10/19), лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно 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; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Према Правилни-
ку о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19) и то: професор физичког 
васпитања, професор физичке културе, дипло-
мирани педагог физичке културе, професор 
физичког васпитања - дипломирани тренер са 
назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спорт-
ске рекреације, професор физичког васпитања 
- дипломирани кинезитерапеут, дипломирани 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитера-
пије, професор физичког васпитања и спорта, 
мастер физичког васпитања и спорта; професор 
спорта и физичког васпитања; професор спорта 
и физичке културе; мастер професор предмет-
не наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет). Кандидати треба и: 2) да 
имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); 
3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њих није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије; 5) да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на српском језику, кан-
дидат доставља доказ одговарајуће високош-
колске установе надлежне за издавање таквих 
докумената о познавању језика на коме се изво-
ди образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе 
следећа документа: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању (ове-
рена копија не старија од 6 месеци) у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017 и 
27/2018 - други закон и 27/2018 (II) - други закон 
и 10/19) и према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС”, 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија не старија од 6 месеци); уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 
6 месеци (оригинал или оверена копија не ста-
рија од 6 месеци); 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 кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
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гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 
3 Закона) - не старије од 6 месеци; доказ о позна-
вању српског језика и језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад подноси кандидат који 
није стекао диплому на српском језику; потпи-
сану биографију. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (www.mpn.gov.rs), а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом, достављају школи. Конкурс спроводи 
конкурсна комисија коју именује директор школе 
која утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос у року од 8 дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од 8 дана од дана пријема 
резултата психолошке процене способности за 
рад са ученицима. Конкурсна комисија обавља 
разговор са кандидатима са листе и доноси 
решење о избору кандидата у року од 8 дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаву са доказима 
о испуњености услова доставити на адресу шко-
ле, са назнаком „За конкурс”.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Асистент за ужу научну област 
Прерађивачка металургија и 

метални материјали
на одређено време, 

изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о начину, поступку и услови-
ма стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника на Техничком факулте-
ту у Бору, кандидат треба да испуњава и сле-
деће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 
спреме, са завршеним техничким факултетом, 
звања дипломирани инжењер металургије - 
мастер и уписане докторске академске студије 
у области металуршког инжењерства. Остали 
услови утврђени су одредбама члана 84 Закона 
о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и 
члана 116 Статута Техничког факултета у Бору, 
као и Правилника о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету у Бору.

Асистент за ужу научну област 
Екстрактивна металургија и 
металуршко инжењерство

на одређено време, изборни период 
од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као 
и Правилником о начину, поступку и услови-
ма стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника на Техничком факулте-
ту у Бору, кандидат треба да испуњава и сле-
деће посебне услове за рад: VII/1 степен стручне 

спреме, са завршеним техничким факултетом, 
звања дипломирани инжењер металургије - 
мастер и уписане докторске академске студије 
у области металуршког инжењерства. Остали 
услови утврђени су одредбама члана 84 Закона 
о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 44/2010) и 
члана 116 Статута Техничког факултета у Бору, 
као и Правилника о стицању звања и заснивању 
радног односа универзитетских наставника и 
сарадника на Техничком факултету у Бору.

Асистент за ужу научну област 
Хемија, хемијска технологија и 

хемијско инжењерство
на одређено време, 

изборни период од 3 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као и 
Правилником о начину, поступку и условима сти-
цања звања и заснивања радног односа настав-
ника и сарадника на Техничком факултету у Бору, 
кандидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове за рад: VII/1 степен стручне спреме, мас-
тер хемичар, студијског програма Примењена 
хемија и уписане докторске академске студије у 
области технолошког инжењерства. Остали усло-
ви утврђени су одредбом члана 84 Закона о висо-
ком образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и члана 
116 СтатутаТехничког факултета у Бору, као и 
Правилником о стицању звања и заснивању рад-
ног односа универзитетских наставника и сарад-
ника на Техничком факултету у Бору.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је 
доставити доказе о испуњености услова конкур-
са (биографија, списак радова, копиране стране 
научних и стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа о непостојању сметње из 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању, 
Сектор аналитике полицијске управе МУП-а), 
документа у оригиналу или овереном препису. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњавању услова конкурса, достављају се на 
адресу: Технички факултет у Бору, Војске Југо-
славије 12, 19210 Бор. Рок за пријаву по конкур-
су је 15 дана од дана објављивања.

ГЊИЛАНЕ

МУЗИЧКА ШКОЛА
„СТЕВАН ХРИСТИЋ“

Гњилане - Станишор
38250 Гњилане, Село Станишор бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања за 
наставника музичке школе и подручје рада Кул-
тура и јавно информисање, за педагога и пси-
холога, то јест високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена - мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године или на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године за настав-
ника школе, педагога и психолога;дозволу за 
рад (лиценцу за наставника или стручног сарад-

ника); обуку и положен испит за директора шко-
ле; најмање 8 година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати дос-
тављају и: оверен препис/фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању за настав-
ника музичке школе, педагога и психолога; ове-
рен препис/фотокопију дозволе за рад наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника (лиценца); 
оригинал уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); потврду о рад-
ном искуству, односно најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 
лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима; оригинал извода из матичне књиге 
рођених; уверење да кандидат није осуђиван за 
горенаведена кривична дела; доказ о неосуђи-
ваности и непостојању дискриминаторног пона-
шања из казнене евиденције МУП-а Републике 
Србије; доказ о резултатима стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања; извештај просветног саветника (само 
за кандидате који су претходно обављали дуж-
ност директора установе); радну биографију са 
кретањем у служби; доказе о својим стручним 
и организационим способностима (необавезно). 
Рок за подношење пријава кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве са дока-
зима о испуњавању услова конкурса могу се под-
нети лично у секретаријату школе или препору-
ченом поштом на адресу школе: Музичка школа 
„Стеван Христић“ Гњилане - Станишор, Село Ста-
нишор бб, 38250 Гњилане. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. О резул-
татима конкурса кандидати ће бити обавештени 
у законом предвиђеном року. Ближе информа-
ције о конкурсу се могу добити на број телефона: 
064/833-27-29.

ЧАЧАК

ВИСОКА ШКОЛА ТЕХНИЧКИХ 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ЧАЧАК

32000 Чачак, Светог Саве 65
тел. 032/302-755, 302-782

факс: 032/222-321
e-mail: office@vstss.com

www.visokaskolacacak.edu.rs

Наставник за ужу стручну област 
Графичка техника

УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање наставника 
треба да испуњава услове из члана 74 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
88/17, 27/18 - др. закон и 73/18). Ближи услови 
за избор у звање наставника одређени су у скла-

Наука и образовање
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ду са препорукама Националног савета Репу-
блике Србије, Статутом и Правилником о избору 
у звање наставника и сарадника Високе шко-
ле техничких струковних студија Чачак (http://
www.visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.
html).

Наставник за ужу стручну област 
Електроенергетика

УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање наставни-
ка треба да испуњава услове из члана 74 Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, број 
88/17, 27/18 - др закон и 73/18). Ближи услови за 
избор у звање наставника одређени су у складу 
са препорукама Националног савета Републи-
ке Србије, Статутом и Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника Високе школе 
техничких струковних студија Чачак (http://www.
visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html).

Сарадник за ужу стручну 
област Општа електротехника и 

електроника
УСЛОВИ: Кандидат за избор у звање сарадника 
треба да испуњава услове из чл. 82-84 Закона о 
високом образовању. Ближи услови за избор у 
звање сарадника одређени су у складу са препо-
рукама Националног савета Републике Србије, 
Статутом и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника Високе школе тех-
ничких струковних студија Чачак (http://www.
visokaskolacacak.edu.rs/o-nama/opsta-akta.html).

ОСТАЛО: Приликом конкурисања потребно је 
поднети: пријаву, биографију, оверену копију 
дипломе свих нивоа студија, списак научних и 
стручних радова и сепарате истих. Пријаве кан-
дидата са потребном документацијом подносе 
се на горенаведену адресу, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса у побликацији 
Нациналне службе за запошљавање „Послови“.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
 У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Менаџмент информациони 
системи

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, док-
тор наука у научној области Инжењерски 
менаџмент. Поред наведених услова кандидати 
треба да испуњавају услове прописане Законом 
о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Крагујевцу, Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (број 
II-01-52 од 09.01.2017. године - пречишћен 
текст) и Одлуком о изменама и допунама Пра-
вилника о начину и поступку заснивања рад-
ног односа и стицању звања наставника Уни-
верзитета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 
26.04.2018. године). Пријава на конкурс садр-
жи: име и презиме кандидата, датум и место 
рођења, адресу становања и број телефо-
на, податке о образовању, податке о радном 
искуству и друго. Уз пријаву доставити: биогра-
фију са подацима о досадашњем раду, оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 

спреми као и оверене фотокопије диплома о 
претходно завршеним нивоима студија, списак 
научних и стручних радова као и саме радове, 
одговарајуће релевантне доказе о траженом 
радном искуству, доказ надлежног органа о 
неосуђиваности у смислу члана 72 став 4 Зако-
на о високом образовању („Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон, 73/2018, 
и 67/2019) и чл. 135 ст. 1 Статута Универзите-
та у Крагујевцу. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља 
у току поступка избора у звање Универзитета 
у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs - Избо-
ри у звања - Документи за заснивање радног 
односа и стицање звања наставника), утврђе-
на је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и 
изборних елемената прописаних чланом 8 Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универ-
зитета у Крагујевцу, доставља у електронском 
облику, на начин утврђен наведеним Упутством. 

Наставник страног језика за ужу 
научну област Енглески језик 

струке
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: завршене основне академске студије и 
мастер академске студије енглеског језика; педа-
гошки рад и подршка универзитетској настави 
страног језика у техничко-технолошком подручју 
и педагошком подручју; преводилачко искуство и 
подршка научно-истраживачком раду у технич-
ко-технолошком и педагошком подручју. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Пра-
вилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу (број II-01-52 од 09.01.2017. годи-
не - пречишћен текст) и Одлуком о изменама и 
допунама Правилника о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 
26.04.2018. године). Пријава на конкурс садржи: 
име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми као и 
оверене фотокопије диплома о претходно завр-
шеним нивоима студија, списак научних и струч-
них радова као и саме радове, одговарајуће 
релевантне доказе о траженом радном искуству, 
доказ надлежног органа о неосуђиваности у смис-
лу члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, и 67/2019) и чл. 135. ст. 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Упутством за приме-
ну, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs 
- Избори у звања - Документи за заснивање рад-
ног односа и стицање звања наставника), утврђе-
на је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и 
изборних елемената прописаних чланом 8 Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу, доставља у електронском облику, 
на начин утврђен наведеним Упутством. 

Сарадник у звање асистент за 
ужу научну област Рачунарска 

техника
на одређено време од четири године

УСЛОВИ: мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства, студент докторских студија у одго-
варајућој области. Поред наведених услова кан-
дидати треба да испуњавају услове прописане 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу, Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(број II-01-52 од 09.01.2017. године - пречишћен 
текст) и Одлуком о изменама и допунама Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу (број III-01-305/5 од 26.04.2018. 
године). Пријава на конкурс садржи име и пре-
зиме кандидата, датум и место рођења, адре-
су становања и број телефона, податке о обра-
зовању, податке о радном искуству и друго. Уз 
пријаву доставити: биографију са подацима о 
досадашњем раду, оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми као и овере-
не фотокопије диплома о претходно завршеним 
нивоима студија, списак научних и стручних радо-
ва као и саме радове, одговарајуће релевант-
не доказе о траженом радном искуству, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018, и 67/2019) и чл. 135. ст. 1 Статута 
Универзитета у Крагујевцу. Упутством за приме-
ну, начин достављања, попуњавања и утврђи-
вање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање Уни-
верзитета у Крагујевцу (доступно на www.kg.ac.rs 
- Избори у звања - Документи за заснивање рад-
ног односа и стицање звања наставника), утврђе-
на је обавеза кандидата, учесника конкурса, да 
релевантна документа која прилаже ради оцене 
испуњености општих услова, као и обавезних и 
изборних елемената прописаних чланом 8 Пра-
вилника о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзите-
та у Крагујевцу, доставља у електронском облику, 
на начин утврђен наведеним Упутством. 

ОСТАЛО: Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог 
Саве 65. Конкурс је отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати. Фотокопије поднетих 
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
35254 Поповац

Параћин
тел. 035/541-040

Наставник српског језика и 
књижевности

са 27,77% радног времена, на 
одређено време ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018, 10/2019): 

Наука и образовање
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да има одговарајуће образовање, у складу са 
чланом 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама (“Службени гласник РС”, бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I , 
2/2017-II и 13/2018); да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; обавезно је образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова.

ОСТАЛО: У складу са чланом 155 кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању; уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; доказ о знању језика на којем се изво-
ди образовно-васпитни рад у школи - српски 
језик (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику); уверење о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима (доставља се пре 
закључења уговора о раду); доказ о неосуђива-
ности за кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 3 
(уверење полицијске управе са изводом из каз-
нене евиденције издатог од стране МУП-а РС); 
кратку биографију. Сва документа се прилажу у 
оригиналу или као оверене фотокопије. Избор 
се врши у складу са Законом о основама систе-
ма образовања и васпитања, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формула-
ром достављају установи. Кандидати који уђу у 
ужи избор биће позвани на разговор и послати 
на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријавни формулар 
са документацијом слати препорученом поштом 
или доставити лично у секретаријат школе, у 
затвореној коверти, са назнаком: „За конкурсну 
комисију” на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, 
35254 Поповац. Лице за контакт: Ана Ђорђевић, 
секретар, 035/541-040.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“
35250 Параћин, Глождачки венац 23А

тел. 035/564-977

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 
2019/2020, односно до 31.08.2020.

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање, најмање средње у четворогодишњем 
трајању; да има завршен прописани програм 
обуке за педагошког асистента; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правнос-
нажном 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 кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним 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 срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да достави следећу 
документацију: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја - део ново), кратку биогра-
фију, оверену фотокопију дипломе о стеченој 
стручној спреми, сертификат или оверену фото-
копију сертификата, издатог од стране Минис-
тарства просвете о савладаном програму обуке 
за педагошке асистенте; уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење о неосуђиваности за 
дела из чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона, које издаје 
надлежна служба МУП-а; доказ о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику. Фотокопије морају 
бити оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани 
кандидат пре заснивања радног односа дужан 
је да достави лекарско уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром, достављају установи, у складу са чл. 154 ст. 
2 Закона. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у 
разматрање. Конкурс спроводи конкурсна коми-
сија коју именује директор школе. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор у року од 8 дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима, коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака. Писане пријаве 
могу се доставити путем поште или донети лич-
но, на адресу школе, са назнаком „За конкурс за 
педагошког асистента“, радним данима од 08 до 
14 часова.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ  
КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У 
ПРИЗРЕНУ - ЛЕПОСАВИЋУ

38218 Лепосавић, Немањина 1
тел. 028/84-164

Наравник у звању доцента за ужу 
научну област Методика наставе 

ликовне културе
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни 
степен доктора наука из уже научне области за 
коју се бира; способност за наставни рад. Поред 
општих услова кандидати треба да испуњавају 
и услове предвиђене одредбама Закона о висо-
ком образовању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - други закон,73/2018), Статутом Факул-
тета, Правилником о ближим условима за ибор 
у звања наставника Универзитета у Приштини 
- Косовској Митровици. Уз пријаву кандидати, у 
зависности од звања у које се бирају, подносе 
копије диплома о завршеним, основним, магис-
тарским и докторским студијама, списак научних 
и стручних радова са свим индексним ознакама и 
оргиналне радове, биографије (радно-професио-
налне), извод из матичне књиге рођених/венча-
них, очитану личну карту, уверење о држављан-
ству, уверење да се против њих не води истрага 
и уверење да нису кажњавани за кривична 
дела са правним последицама у смислу Закона 
о високом образовању, као и друге доказе које 
могу послужити приликом избора. Кандидати за 
достављање релевантних докумената и пода-
така у електронском облику користе модел са 
утврђеном структуром фолдера (у даљем тексту 
Модел), који се може преузети са интернет стра-
нице Универзитета (https: //pr.ac.rs/wp-content/
uploads/2018/03model_i_uputstvo_izbor_u_
zvanje-1.zip). Документација се доставља у чети-
ри идентична примерка у електронској форми 
на CD-у. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве на конкурс са потребном 
документацијом слати на адресу Факултета, са 
назнаком „За конкурс”. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
 “НИКОЛА ТЕСЛА”

Обилић - Прилужје

Наставник географије
на одређено време, замена 

директора у првом мандату, за 25% 
радног ангажовања

УСЛОВИ: Општи и посебни услови за пријем у 
радни однос су прописани чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме образовања наставника из општеобразова-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 13/2016, 
2/2017, 2/2017-2 и 13/2018). Кандидати дос-
тављају и: диплому о стеченом образовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење, потврду да 
нису осуђивани. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства, а потребну документацију, зајед-

Наука и образовање
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но са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање. 

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Органска хемија
у Институту за хемију Факултета, 
на одређено време, на три године

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, доктор наука - хемијске 
науке, сходно Закону о високом образовању („Сл. 
гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 73/18), 
смисао за наставни рад. Остали услови утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Статутом 
Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом 
и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепара-
те објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично 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

Сарадник у настави за ужу 
научну област Методологије 

рачунарства
у Институту за математику и 
информатику Факултета, на 

одређено време, на годину дана, 
са 85% радног времена

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани инфор-
матичар са укупном просечном оценом најмање 8 
на студијама првог степена и уписане мастер ака-
демске или специјалистичке студије уже научне 
области за коју се бира. Остали услови утврђени 
су Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС“, 88/17, 27/18 - други закон и 73/18), Стату-
том Факултета и Правилником о систематизацији 
послова и радних задатака Факултета, у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кан-
дидата. Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом 
и наведеним општим актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепара-
те објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично 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

Сарадник у настави за ужу 
научну област Методологије 

рачунарства
у Институту за математику и 
информатику Факултета, на 

одређено време, на годину дана, 
са 50% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани инфор-
матичар са укупном просечном оценом најмање 
8 на студијама првог степена и уписане мастер 
академске или специјалистичке студије уже 
научне области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, 88/17, 27/18 - други закон и 
73/18), Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављи-
вање 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

Сарадник у настави за ужу 
научну област Математичка 

анализа са применама
у Институту за математику и 
информатику Факултета, на 

одређено време, на годину дана, са 
70% радног времена

2 извршиоца

УСЛОВИ: ниво 6.2 НОКС-а, дипломирани мате-
матичар са укупном просечном оценом најмање 
8 на студијама првог степена и уписане мастер 
академске или специјалистичке студије уже 
научне области за коју се бира. Остали усло-
ви утврђени су Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” 88/17, 27/18 - други закон и 
73/18), Статутом Факултета и Правилником о 
систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима.

ОСТАЛО: Уз пријаву неопходно је доставити: 
биографију са подацима о досадашњем раду, 
оверену фотокопију дипломе о стеченој одго-
варајућој стручној спреми и списак и сепара-
те објављених радова, односно радова за који 
поседују потврду да су прихваћени за објављи-
вање до момента пријаве на конкурс. Канди-
дати су такође дужни да уз пријаву на конкурс 
доставе и одговарајуће доказе надлежних орга-
на поводом чињенице да нису правоснажном 
пресудом осуђени за кривично 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.

ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Лицеја Кнежевине Србије 3

тел. 034/303-500

Наставник у звање редовни 
професор, за ужу научну област 
Општа економија и привредни 

развој, наставни предмет Теорија 
и анализа економске политике

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке.

Наставник у звање звање 
редовни професор, за ужу 

научну област Рачуноводство, 
ревизија и пословне финансије, 
наставни предмети Управљачко 
рачуноводство и Рачуноводство 

трошкова

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке.
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Наставник у звање звање доцент, 
за ужу научну област Економске 
квантитативне методе, наставни 

предмет Основи статистике
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке.

Наставник у звање звање доцент, 
за ужу научну област Финансије, 

финансијске институције и 
осигурање

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке.

Наставник у звање доцент, за 
ужу научну област Финансије, 

финансијске институције и 
осигурање, наставни предмет 
Основе берзанског пословања
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из научне 
области Економске науке. 

Општи предуслов: Кандидати морају да испуња-
вају општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образо-
вању и чл. 135 ст. 1 Статута Универзитета у 
Крагујевцу, који доказују потврдом надлежног 
органа (полицијске управе) да нису осуђивани 
за кривична дела прописана наведеним пропи-
сима.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању, Ста-
тута Универзитета у Крагујевцу, Правилника о 
начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу, Упутства Универзитета у Крагујевцу за 
примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
и Статута Економског факултета у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
потребно је доставити и: биографију; уверење 
о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них; оверене фотокопије диплома или уверења 
којима се потврђује стручна спрема; уверење 
полицијске управе органа да кандидат није 
осуђиван за кривично дело на безусловну казну 
затвора од најмање шест месеци; уверење суда 
да против кандидата није покренута истрага и 
да није подигнута оптужница; списак стручних 
и научних публикација, а за кандидате који су 
у радном односу на Економском факултету у 
Крагујевцу и резултате усвојене анкете студена-
та. Правноваљану конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, кан-
дидати су обавезни да доставе и у електронској 
форми (на компакт диску - CD). Конкурс је отво-
рен 15 дана. Пријаве са документима, са назна-
ком „За конкурс“, доставити на адресу: Економ-
ски факултет, Крагујевац, Лицеја Кнежевине 
Србије 3.

ФИЛОЛОШКО-УМЕТНИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ

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

Наставник у звање доцент за ужу 
научну области Енглески језик
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: услови за избор наставника у друштве-
но-хуманистичком пољу: за избор у звање 
доцент: доктор наука из научне области за коју се 
кандидат бира са најмањом просечном оценом 8 
(на свим нивоима студија), односно најмање три 
године педагошког искуства на високошколској 
установи и има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборници-
ма, са рецензијама. Обавезан предуслов непо-
стојање сметње из чл. 72 ст. 4 Закона о високом 
образовању и остали општи, обавезни, изборни 
и посебни услови који су предвиђени  чл. 74 и 
чл. 75 Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 - др. закон и 73/2018), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу (пречишћен 
текст, бр. II-01/265/2 од 03.04.2018. године - 
www.kg.ac.rs), Одлуком о изменама и допуна-
ма Статута Универзитета у Крагујевцу и (бр. 
II-01-400/6 од 07.05.2019), Одлуком о измена-
ма и допунама Статута Универзитета у Крагује-
вцу II (бр. II-01-400/5 од 07.05.2019), Одлуком 
о изменама и допунама Статута Универзитета 
у Крагујевцу III (бр. II-01-564/3 од 28.06.2019), 
Статутом Филолошко-уметничког факултета у 
Крагујевцу (бр. 01-2801 од 17.10.2018), Одлу-
ком о изменама и допунама Статута Филолош-
ко-уметничког факултета у Крагујевцу (бр. 
01-1528 од 28.05.2019), Законом о раду (“Сл. 
гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/14, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/2018 - аутентично тумачење), Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 09.01.2017. године), 
Одлуком о изменама и допунама Правилника о 
начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу (бр. III-01-305/5 од 26.04.02018) - www.
kg.ac.rs и другим актима Факултета и Универзи-
тета у Крагујевцу.

ОСТАЛО: Документа која је потребно доставити: 
пријава на конкурс, биографија и стручна био-
графија, оверене копије диплома свих нивоа сту-
дија, извод из матичне књиге рођених (оверена 
копија), фотокопија личне карте и очитана лич-
на карта, потврда надлежног органа (полицијске 
управе) да кандидат није осуђиван за кривична 
дела предвиђена чланом 72 став 4 Закона о висо-
ком образовању (оригинал или оверена копија), 
потврда Комисије за обезбеђење и унапређење 
квалитета о педагошком раду (за кандидате 
који су у радном односу на ФИЛУМ-у), потвр-
да о педагошком искуству на високошколској 
установи, за кандидате који се први пут бирају 
у звање наставника и заснивају радни однос на 
факултету у саставу Универзитета у Крагујевцу 
предвиђено је јавно приступно предавање. Сву 
конкурсну документацију са доказима о испуње-
ности услова конкурса, сви кандидати су оба-
везни да доставе и у електронској форми (на 
компакт диску - CD-у) у 3 примерка, у складу 
са Упутством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање и Одлуком о изменама и допу-
нама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-

мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање (доступно на: http://www.kg.ac.
rs/dokumenti_izbori.php). Приликом доказивања 
биографских података, кандидат је дужан да се 
придржава Закона о заштити података о лично-
сти, односно да све личне податке, технички, 
одговарајуће прикрије. Фотокопије докумена-
та морају бити оверене. Пријава кандидата уз 
коју није приложена комплетна документација 
у складу са Упутством за примену, начин дос-
тављања, попуњавања и утврђивања релевант-
них докумената које кандидат доставља у току 
поступка избора и Одлуком о изменама и допу-
нама Упутства за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање, тражена конкурсом као доказ о 
испуњености услова, сматраће се некомплетном 
и неће се разматрати од стране комисије. Сва 
документација и радови достављају се Служби 
за опште и правне послове ФИЛУМ-а, у згради 
Друге крагујевачке гимназије или поштом на 
адресу: Филолошко-уметнички факултет, Јова-
на Цвијића бб, 34000 Крагујевац. Рок за подно-
шење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

КРАЉЕВО

ГИМНАЗИЈА ВРЊАЧКА БАЊА
Хероја Чајке 18

тел. 036/611-379

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 
(до повратка запослене са одсуства 

ради неге дете), а најкасније до 
11.07.2020. године

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана 
(до повратка запослене са одсуства 

ради неге дете), а најкасније до 
15.08.2020. године

УСЛОВИ: у погледу услова извршиоци треба да 
испуњавају услове прописане Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ 88/2017, 27/2018, 10/2019), Зако-
ном о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 
54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС и 113/17), 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС“ 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
и 7/2019), Правилником о организацији и сис-
тематизацији радних места и то: да је кандидат 
држављанин Републике Србије; да је пунолетан; 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање, да зна српски 
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језик, да има: 1. образовање у складу са одред-
бама члана 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017, 27/18, 10/2019), а у погледу врсте 
стручне спреме да испуњава услове прописане 
Правилником о врсти и степену стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гимназији („Сл. гласник РС“ 
бр.15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 
и 7/2019); 2. у складу са чланом 142 став 1, 2 
и 4 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/2017, 
27/18,10/2019), обавезно образовање из члана 
140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. Сматра се да настав-
ник, васпитач и стручни сарадник који је у току 
студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, има тражено образовање из 
става 1 овог члана закона. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја РС. Уз попуњен пријавни формулар кан-
дидати треба да приложе следеће доказе: извод 
из матичне књиге рођених (са холограмом), уве-
рење о држављанству (не старије од 6 месеци), 
диплому или уверење о врсти и степену стручне 
спреме, извод из казнене евиденције као доказ 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; потврду високошколске установе да кан-
дидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студирања 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. Докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о 
раду. Доказ о познавању српског језика подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском 
језику. Докази који су приложени уз пријаву не 
враћају се. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава за учешће на конкурсу је 8 дана од дана 
оглашавања конкурса у публикацији „Послови”. 
Пријаве се предају лично у секретаријату шко-
ле или путем поште на адресу школе: Гимназија 
Врњачка Бања, Хероја Чајке 18, 36210 Врњачка 
Бања. Решење о избору кандидата биће донето 
у року од осам дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВАСА ПЕЛАГИЋ“
37257 Падеж

Наставник хемије
за 20% радног времена, на одређено 

време до истека првог, односно 
другог изборног периода - мандата 

директора школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава сле-
деће услове: одговарајуће образовање однос-
но стручна спрема према члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) и према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи (“Сл. 
гласник - Просветни гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016 и 2/2017); да 
је држављанин Републике Србије, доставити и 
извод и матичне књиге рођених; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном 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 саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; знање српс-
ког језика и језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад; потврду о неосуђиваности 
кандидата доставља кандидат. Уз пријаву доста-
вити оригинале или оверене копије докумената 
издатих од надлежних органа (не старијих од 
6 месеци). Лекарско уверење се доставља по 
коначности одлуке о избору кандидата. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се на 
наведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЛЕСКОВАЦ

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

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има: образо-
вање прописано одредбама члана 140 став 1 и 
2 Закона о основама система васпитања и обра-
зовања, за васпитача и стручног сарадника, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање осам година рада у предш-
колској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег обра-
зовања; поседовање дозволе за рад (лиценце), 
поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад; неосуђиваност правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 

и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 кандида-
та није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; најмање осам година рада у 
установи на посовима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Дуж-
ност директора предшколске установе може да 
обавља и лице које има: одговарајуће образо-
вање члана 140 став 3 овог закона за васпита-
ча, дозволу за рад, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година 
рада у дечјем вртићу на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству); 
лекарско уверење о психичкој и здравственој 
способности за рад са децом, пре закључивања 
уговора о раду (не старије од 6 месеци), оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; оверен препис /фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту, уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; потврду о радном стажу у области васпи-
тања и образовања; биографију са кратким пре-
гледом кретања у служби. Пријаве са потребном 
докуметацијом подносе се на адресу: Предш-
колска установа „Младост“, 16215 Црна Трава, 
са назнаком „За конкурс за избор директора“. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
на број тел. 016/811-277.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СТАНИМИР ВЕЉКОВИЋ ЗЕЛЕ”

16205 Бојник, Стојана Љубића 2
тел. 016/821-135

Наставник физике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10% радног времена за једног 

извршиоца и 40% радног времена за 
другог извршиоца

2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања пос-
ла наставника предметне наставе - наставник 
физике може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1. поседовање одго-
варајућег образовања предвиђеног одредбама 
члана 139 чл. 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у основној школи, односно 
стечено високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке струковне 
студије) и то: на студијама другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије 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, 1.2. на основним студијама, 
у трајању од најмање 4 године по пропису који 

Наука и образовање
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је уређивао високо образовањедо 10.09.2005. 
године; обавезно образовање лица из члана 
140 овог закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. Наставник је 
обавезан да ово образовање стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидат треба и: 2. да поседује пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван пра-
воснажном прсудом 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-
мања 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 пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доста-
ве уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gov.rs); оверен препис или оверену копију 
дипломе; оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); ори-
гинал/оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; оригинал/ оверену копију уверења о 
неосуђиваности (уверење из суда и полицијске 
управе не старије од 6 месеци); доказ о позна-
вању српског језика на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад (овај се доказ не прилаже 
уколико је кандидат стекао образовање на срп-
ском језику, а уколико га није стекао на српском 
језику дужан је да приложи доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе - диплома/уве-
рење издато на српском језику кој се прилаже 
као доказ да је стекао образовање на српском 
језику сматра се доказом о познавању српског 
језика). кратку биографију/CV. Доказ о о здрав-
ственој способнист за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење) подноси изабрани кан-
дидат пре закључења уговора о раду. Конкурс 
за пријем у радни однос спроводи Конкурсна 
комисија и доноси решење о избору кандидата. 
Кандидати чије су пријаве благовремене и пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни дока-
зи и коли испуњавају услове за оглашено радно 
место, а који су ушли у ужи избор упућују се на 
психолошку процену коју врши врши надлежна 
служба за послове запошљавања, применом 
стандардизованих поступака, очему ће учесни-
ци конкурса бити обавештени на контакт теле-
фоне које су навели у пријавама. Разговор са 
кандидатима ће обавити Конкурсна комисија у 
просторијама школе, с тим што ће кандидати о 
датуму и времену бити обавештени на контакт 
телефоне које су навели у пријавама. Нера-
зумљиве, непотпуне, неблаговремене пријаве 
и пријаве уз које нису приложени сви тражени 
докази у оригиналу или овереној фотокопији 
биће одбачене закључком Конкурсне комисије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”. У прија-

ви обавезно навести контакт телефон (ради кон-
такта и упућивања на психолошку процену кан-
дидата). Биографију са пријавним формуларом 
и приложеним доказима слати на адресу школе 
са назнаком „За конкурс” или непосредно, пре-
дајом у канцеларији секретара школе. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и преко телефона 016/821-135.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1) поседовање одго-
варајућег образовања - средњег образовања; 
2) поседовање психичке, физичке и здравстве-
не способности за рад са децом и ученицима; 
3) неосуђиваност правоснажном прсудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примања ита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) поседовање држављанства Републике 
Србије; 5) познавање српског језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад; 6) поседо-
вање сертификата Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја о савладаној обуци за 
педагошког асистента.

ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доста-
ве уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни 
формулар са интернет сајта Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (htp://www.
mpn.gpv.rs); оверен препис или оверену копију 
дипломе; оригинал/оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал/ оверену копију 
уверења о неосуђиваности (уверење из суда 
и полицијске управе не старије од 6 месеци); 
оригинал/оверену копију сертификата Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
доказ о познавању српског језика (овај се доказ 
не прилаже уколико је кандидат стекао образо-
вање на српском језику, а уколико га није стекао 
на српском језику дужан је да приложи доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - дипло-
ма/уверење издато на српском језику сматра 
се доказом о познавању српског језика); кратку 
биографију/CV. Доказ о о здравственој способ-
нист за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија и доноси 
решење о избору кандидата. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и коли испуњавају 
услове за оглашено радно место, а који су ушли 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну коју врши врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
поступака, очему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. Разговор са кандидатима ће оба-
вити Конкурсна комисија у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт телефоне које су 

навели у пријавама. Неразумљиве, непотпуне, 
неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. У пријави обавезно навести контакт 
телефон ради евентуалног контакта и упући-
вања на психолошку процену кандидата.Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Биографију са пријавним форму-
ларом и приложеним доказима слати на адресу 
школе или непосредно, предајом у канцеларији 
секретара школе. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 016/821-135.

Домар/мајстор одржавања
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: може бити примљен кандидат који 
испуњава следеће услове: 1) поседовање одго-
варајућег образовања - средњег образовања 
III или IV стручне спреме машинске, електро, 
ватрогасне, водоинсталатерске, столарске, 
молерске, зидарске и друге струке; 2) поседо-
вање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; 3) неосуђи-
ваност правоснажном прсудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примања ита или давање мита, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није у складу са законом 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) посе-
довање држављанства Републике Србије; 5) 
познавање српског језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази које кандидати треба да доста-
ве уз пријаву на конкурс: попуњен пријавни фор-
мулар са интернет сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја (htp://www.mpn.
gpv.rs); 2) оверен препис или оверену копију 
дипломе; 3) оригинал/оверену фотокопију уве-
рења о држављанству (не старије од 6 месеци); 
4) оригинал/оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених; 5) оригинал/ оверену копију 
уверења о неосуђиваности (уверење из суда и 
полицијске управе не старије од 6 месеци); 6) 
доказ о познавању српског језика (овај се доказ 
не прилаже уколико је кандидат стекао образо-
вање на српском језику, а уколико га није стекао 
на српском језику дужан је да приложи доказ да 
је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе - дипло-
ма/уверење издато на српском језику сматра се 
доказом о познавању српског језика); 7) кратку 
биографију/CV. Доказ о о здравственој способ-
нист за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење) подноси изабрани кандидат пре закљу-
чења уговора о раду. Конкурс за пријем у радни 
однос спроводи Конкурсна комисија и доноси 
решење о избору кандидата. Кандидати чије су 
пријаве благовремене и потпуне и уз које су при-
ложени сви потребни докази и коли испуњавају 
услове за оглашено радно место, а који су ушли 
у ужи избор упућују се на психолошку проце-
ну коју врши врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих 
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поступака, очему ће учесници конкурса бити 
обавештени на контакт телефоне које су навели 
у пријавама. Разговор са кандидатима ће оба-
вити Конкурсна комисија у просторијама шко-
ле, с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт телефоне које су 
навели у пријавама. Неразумљиве, непотпуне, 
неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви тражени докази у оригиналу или 
овереној фотокопији биће одбачене закључком 
Конкурсне комисије. Рок за подношење пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
“Послови”. У пријави обавезно навести контакт 
телефон ради евентуалног контакта и упући-
вања на психолошку процену кандидата. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Биографију са пријавним форму-
ларом и приложеним доказима слати на адресу 
школе или непосредно, предајом у канцеларији 
секретара школе. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 016/821-135.

НИШ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
„ПРОТА СТЕВАН ДИМИТРИЈЕВИЋ”
18220 Алексинац, Др Тихомира Ђорђевића бб

тел. 018/800-068

Наставник физичког васпитања
на одређено време до повратка 

запосленог коме мирује радни однос 
због избора на функцију, односно 

именовања на место директора 
школе у првом мандату

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да изво-
ди лице које је стекло одговарајућу стручну 
спрему за извођење наставе физичког васпи-
тања и звање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 13/2016, 
2/2017 и 13/2018): професор физичког васпи-
тања; дипломирани педагог физичке културе; 
професор физичке културе; професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком 
спортске гране; професор физичког васпитања 
- дипломирани организатор спортске рекреа-
ције; професор физичког васпитања - дипломи-
рани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта - мастер; дипло-
мирани професор физичког васпитања кинези-
терапије - мастер; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког 
васпитања и кинезитерапије; мастер професор 
предметне наставе - претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет. Кандидат 
треба да испуњава опште услове прописане 
законом за заснивање радног односа и посебне 
услове предвиђене чланом 139 и чл. 140 и 142 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), као и из члана 
142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 

дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ - уверење надлежне установе). Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Диплома о стручној спреми стеченој на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошког наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; потписану 
биографију; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу), и то: 
потврда високошколске установе о броју бодо-
ва, доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за кандидата није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; лекарско уверење (уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима, доставља се пре 
закључења уговора о раду). Уверења не могу да 
буду старија од 6 месеци.

Наставник електрогрупе 
предмета

на одређено време до повратка 
запосленог коме мирује радни однос 

због избора на функцију, односно 
именовања на место директора 

школе у првом мандату

УСЛОВИ: Наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада у предметној настави може да изво-
ди лице које је стекло одговарајућу стручну 
спрему за извођење наставе електрогрупе пред-
мета и звање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 

стручним школама у подручју рада електротех-
ника („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“, бр. 8/2015, 11/2016, 2/2017, 8/2017, 4/2018 
и 13/2018). Кандидат треба да испуњава опште 
услове прописане законом за заснивање радног 
односа и посебне услове предвиђене чланом 
139 и чл. 140 и 142 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019), као и из члана 142 став 1 истог закона: 
обавезно образовање лица из члана 140 овог 
закона је образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и шест бодова 
праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (доказ - уверење надлеж-
не установе); образовање из става 1 овог чла-
на, наставник, васпитач и стручни сарадник је 
обавезан да стекне у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; диплома 
о стручној спреми стеченој на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односне групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтач-
ка (2) овог члана мора да има завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета. Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: попуњен пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја; потписану 
биографију; оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми; доказ о образовању 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина (доставља у року од једне, а највише 
две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу), и то: 
потврда високошколске установе о броју бодо-
ва, доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и 
психологије; уверење о држављанству (оверен 
препис/фотокопију); извод из матичне књиге 
рођених (оверен препис/фотокопију); доказ о 
познавању језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад; уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; лекарско уверење (уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима, доставља се пре закљу-
чења уговора о раду). Уверења не могу да буду 
старија од 6 месеци. 

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима. 
Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Пријаве се 
могу доставити лично или на адресу: Техничка 
школа „Прота Стеван Димитријевић”, 18220 Але-
ксинац, Др Тихомира Ђорђевића бб.

ОШ „СВЕТИ САВА“
18227 Суботинац, Рударска бб

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: послове педагога може да обавља: 
професор педагогије, дипломирани педагог - 
општи смер или смер школске педагогије, дипло-
мирани школски педагог - психолог, дипломи-
рани педагог, мастер педагог, дипломирани 
педагог - мастер. Кандидат треба да испуњава 
опште услове прописане законом за заснивање 
радног односа и посебне услове предвиђене 
чланом 139 и чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/2019), као и из члана 
142 став 1 истог закона: обавезно образовање 
лица из члана 140 овог закона је образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова 
(доказ - уверење надлежне установе). Образо-
вање из става 1 овог члана, наставник, васпи-
тач и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Диплому о стручној спреми 
стеченој - 1) на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односне групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошког наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора 
да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи: попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја. Формулар је доступан у делу 
„Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.gov.
rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANjE.doc, оверен препис /фотокопију 
дипломе о стеченој стручној спреми, доказ о 
образовању из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (доставља у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу) и то: потврда високошколске устано-
ве о броју бодова; доказ о положеном испиту 
за лиценцу или доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије, уверење о држављан-

ству, оверен препис / фотокопију, извод из мати-
чне књиге рођених, оверен препис/фотокопију, 
доказ о познавању језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (доказује се дипло-
мом); уверење о неосуђиваности за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за кандидата није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење полицијске управе и уверење 
надлежног суда); лекарско уверење (уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима) - доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверења не 
могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу. Телефон за контакт: 
018/877-651.

Дипломирани економиста за 
финансијско-рачуноводствене 

послове
за 50% радног времена, на одређено 
време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичке струковне сту-
дије, по пропису који уређује високо образо-
вање 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. септембра 2005. годи-
не. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: попуњен пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Формулар је дос-
тупан у делу „Ново на сајту”, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc, диплому 
(оригинал или оверену копију), извод из мати-
чне књиге рођених - оверен препис/фотоко-
пију, уверење о држављанству - оверен пре-
пис/фотокопију, уверење о неосуђиваности за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за лице није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење полицијске управе и уверење 
надлежног суда), лекарско уверење - доставља 
се пре закључења уговора о раду. Уверења не 
могу бити старија од 6 месеци. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Непотпуна и неблаговремена документација 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу. Телефон за контакт: 
018/877-651.

ОСНОВНА ШКОЛА 
“НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ”

18311 Сићево

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидати морају да имају: средње 
образовање у трајању од четири године и сав-
ладан програм обуке за оспособљавање за рад 
са одраслима - „Интегрални програм обуке за 
остваривање програма функционалног осно-
вног образовања одраслих”. Кандидати треба да 
испуњавају и следеће услове: да су државља-
ни Републике Србије; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да имају психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима (доказ о испуњености овог услова уста-
нови доставља изабрани кандидат пре закљу-
чења о уговора о раду) и да знају језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Пријаве 
се подносе у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву се прилаже следећа 
документација: попуњен и одштампан пријав-
ни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја Републике Србије, радна биографија; 
оригинал или оверена копија извода из матич-
не књиге рођених, односно венчаних; оригинал 
или оверена копија уверења о држављанству 
Републике Србије; оригинал или оверена копија 
дипломе о стеченом средњем образовању у 
трајању од четири године; доказ о савладаном 
програму обуке за оспособљавање за рад са 
одраслима „Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног 
образовања одраслих”. Уверење Одсека за ана-
литику и полицијске евиденције надлежне поли-
цијске управе да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. Непотпуне и/или 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Одлука о избору кандидата биће донета у скла-
ду са чланом 154 став 2-7 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019). Пријаве предати непосредно шко-
ли или слати путем поште на адресу: Основна 
школа „Надежда Петровић“, 18311 Сићево. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе и на телефон: 018/4151-411.
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ОШ ,,ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и 
савладан програм за остваривање ООО за 
андрагошког асистента. Рок за пријављивање 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Уз 
пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
попуњен пријавни формулар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (формулар је доступан у 
делу „Ново на сајту”, на адреси: http://www.mpn.
gov.rs/wpcontent/uploads/2015/08/FORMULAR-
ZA-KONKURISANjE.doc), оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверења о држављанству, извода из матичне 
књиге рођених, доказ о познавању језика на 
коме се остварује образовно-васпитни рад, уве-
рење о неосуђиваности за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, лекарско уверење 
(уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима) - дос-
тавља се пре закључења уговора о раду. Уве-
рења не могу бити старија од 6 месеци. Непот-
пуна и неблаговремена документација неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс слати на горена-
ведену адресу. Контакт телефони: 018/846-454, 
018/887-055.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема и сав-
ладан програм обуке за педагошког асистента. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: попуњен пријавни форму-
лар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја 
(формулар је доступан у делу „Ново на сајту”, 
на адреси: http://www.mpn.gov.rs/wpcontent/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.
doc), оверен препис / фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверења о држављан-
ству, извода из матичне књиге рођених, доказ 
о познавању језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; уверење о неосуђиваности 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање. 
Лекарско уверење (уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 

и ученицима) се доставља пре закључења уго-
вора о раду. Уверења не могу бити старија од 6 
месеци. Непотпуна и неблаговремена докумен-
тација неће се разматрати. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу. Контакт телефо-
ни: 018/846-454, 018/887-055.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
”АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076, 063/637-712

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту про-
фесора разредне наставе може бити примљен 
кандидат који испуњава следеће услове: одго-
варајуће високо образовање у складу са чланом 
140 и чланом 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања; има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са ученици-
ма; неосуђиваност за кривична дело за која је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за кога није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
држављанство Републике Србије; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: попуњен пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете; 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених); 
оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о познавању језика на ком 
се изводи образовно-васпитни рад; доказ о нео-
суђиваности и о непостојању дискриминаторног 
понашања. Уверење о психофизичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима подно-
си се пре закључења уговора о раду. Кандидати 
чије су пријаве благовремене, потпуне и који 
испуњавају услове за оглашено радно место, 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања. Разговор са кандида-
тима ће се обавити у просторијама ОШ „Алекса 
Ђилас-Бећо” Мојстир, о чему ће кандидати бити 
обавештени. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање. Пријаве са документима слати на 
адресу: Основна школа „Алекса Ђилас Бећо” 
Мојстир, 36320 Тутин. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе 
путем телефона: 020/620-076 и 063/637-712.

ОСНОВНА ШКОЛА
”АЛЕКСА ЂИЛАС БЕЋО”

Мојстир, 36320 Тутин
тел. 020/620-076, 063/102-5948

Помоћни радник - хигијеничар
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: у радни однос на радном месту хигије-
ничара може бити примљен кандидат који 
поред општих услова предвиђених Законом о 
раду, испуњава следеће услове: одговарајуће 
образовање (I степен стручне спреме); има 
психичку, физичку и здравствену способност 
(лекарско уверење); неосуђиваност за кривич-
на дела за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; држављанство Републике 
Србије. Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: попуњени пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете; доказ о држављанству (уверење о 
држављанству, односно извод из матичне књи-
ге рођених); оверен препис/фотокопију сведо-
чанства о завршеном основном образовању и 
васпитању; доказ о неосуђиваности. Конкурсна 
комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Разговор са 
кандидатима,који испуњавају услове прописане 
конкурсом, обавиће се у просторијама ОШ „Але-
кса Ђилас Бећо” Мојстир, о чему ће кандидати 
бити обавештени.У року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима, конкурс-
на комисија доноси решење о избору кандида-
та. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Пријаве са документима слати на адресу: Основ-
на школа „Алекса Ђилас Бећо” Мојстир, 36320 
Тутин. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити путем телефона: 020/620-076, 063/102-
5948.

НОВИ СА Д

БАЛЕТСКА ШКОЛА У НОВОМ САДУ
21000 Нови Сад, Јеврејска 7

1. Стручни сарадник - педагог 
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
због обављања послова помоћника 

директора

2. Наставник предметне наставе - 
предмет Примењена гимнастика

у издвојеном одељењу у Кикинди, са 
20% радног времена, на одређено 

време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, услед 

мировања радног односа у периоду 
одсуства са рада због именовања за 

директора школе

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то да: 1. има 
одговарајуће образовање: високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, у складу 
са одредбом члана 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и врсту стручне 
спреме за стручног сарадника - педагога про-
писану Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника из општеобразовних предме-
та, стручних сарадника и васпитача у стручним 
школама („Службени гласник РС - Просветни 
гласник“, бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - испр., 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) и Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и то: дипло-
мирани педагог; професор педагогије; дипломи-
рани школски психолог - педагог; дипломирани 
школски педагог - психолог; дипломирани педа-
гог - општи смер или смер школске педагогије; 
дипломирани педагог - мастер; мастер педагог; 
врсту стручне спреме за наставника предмет-
не наставе - предмет Примењена гимнастика у 
издвојеном одељењу у Кикинди прописану Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној балетској школи („Службени 
гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012 и 
18/2013) и то: дипломирани професор физичке 
културе; дипломирани професор физичког вас-
питања; мастер професор физичког васпитања 
и спорта; мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије; специјалиста организатор 
спортске рекреације; специјалиста тренер. 2. 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3. није осуђи-
вано 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 родоскрвнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз својеручно потписану пријаву са 
биографијом доставити: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар са званичне интернет 
странице Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС; доказ о одговарајућем 

образовању (диплому); доказ о неосуђиваности 
за кривична дела наведена под тач. 3 овог кон-
курса (уверење из казнене евиденције МУП-а РС 
и уверење надлежног суда које није старије од 
6 месеци); доказ о држављанству ( уверење које 
није старије од 6 месеци); доказ о знању српс-
ког језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ је приложена диплома 
о стеченом образовању на српском језику, али 
уколико је диплома стечена на другом језику, 
доказ је јавна исправа о средњем или вишем 
образовању на српском језику или доказ да је 
положен испит о знању српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе); 
извод МК рођених (са холограмом) и фотоко-
пију личне карте. Докази о испуњености услова 
под редним бројем 1, 3-5 овог конкурса саставни 
су део пријаве на конкурс, а доказ под редним 
бројем 2 (лекарско уверење) кандидат прилаже 
пре закључења уговора о раду. У пријави оба-
везно навести контакт телефон. Докази који се 
прилажу морају бити у оригиналу или оверени 
преписи/фотокопије. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у листу 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се узимати у разматрање. Информације 
о конкурсу се могу добити од секретара школе, 
путем телефона: 021/529-225. Пријаве са дока-
зима о испуњености услова конкурса доста-
вити непосредно или путем поште на адресу: 
Балетска школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад, 
Јеврејска 7, са назнаком „Пријава на конкурс”.

СРЕДЊА ИНФОРМАТИЧКА ШКОЛА
21000 Нови Сад, Браће Рибникар 50

Професор електроструке
са 60% радног времена, на одређено 

време од годину дана 

УСЛОВИ: дипл. инжењер електротехнике - сви 
смерови енергетског одсека, дипл. инжењер 
електротехнике - смер индуструјска енергети-
ка, професор електротехнике - смер јаке струје, 
инжењер електротехнике - смер енергетски, 
виши стручни сарадник електротехничке струке 
- смер енергетски. 

Педагог школе
на одређено време од годину дана

УСЛОВИ: дипломирани педагог; професор педа-
гогије, дипломирани школски психолог, педагог, 
дипломирани педагог - мастер, мастер педагог. 

Професор српског језика и 
књижевности

са 60% радног времена на одређено 
време од годину дана 

УСЛОВИ: професор српског језика и књижев-
ности, професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу.

Професор математике
са 60% радног времена 

УСЛОВИ: професор математике, дипломирани 
математичар. 

Професор рачунарства и 
информатике

са 60 % радног времена 

УСЛОВИ: професор информатике, односно дипло-
мирани информатичар.

ОСТАЛО: општи услови за заснивање радног 
односа: да је кандидат пунолетан грађанин, да 
је држављанин Републике Србије, да има здрав-
ствену способност (лекарско уверење не старије 
од шест месеци), уверење надлежног органа да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које му се може изрећи безуслов-
на казна затвора у трајању од шест месеци за 
кривична дела или да није под истрагом, извод 
из матичне књиге рођених, венчаних, фотоко-
пија оверена код јавног бележника дипломе о 
стручној спреми. Молбе се достављају на адресу 
школе, са назнаком ”За конкурс”.

ОШ „ЗДРАВКО ЧЕЛАР”
21413 Челарево, Трг Бориса Кидрича 1

тел. 021/760-014
e-mail: skolazccelarevo@gmail.com

Наставник техничког и 
информатичког образовања 

(технике и технологије)
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана (замена 

директора у првом мандату)

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања “Службени гласник РС” број 88/2017, 
27/18-други закон, и 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи (“Службени 
гласник РС” - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013,2/2016, 10/2016,11/2016,2/2017, 3/2017 
и 13/2018); 2. има психичку физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3. није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривично дело насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије, 5. зна 
српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати уз попуњен пријав-
ни формулар који преузимају са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја (http://www.mpn. gov.rs) 
достављају: кратку биографију или CV, оверен 
препис /фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; уверење о држављанству(ори-
гинал или оверену фотокопију); уверење МУП-а 
о неосуђиваности за кривична дела из тачке 3. 
Лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближа обавештења 
могу се добити у секретаријату школе на теле-
фон бр. 021/760-014. 

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДЕТИЊСТВО”

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

Васпитач на српском језику
на одређено време, а најдуже до 

31.08.2020. 
2 извршиоца

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 образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019 ) и то: 1) да има стечено 
одговарајуће високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије); 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 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, науке 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. зако-
ни и 10/2019). Уз пријавни формулар кандидат 
треба да достави: биографију; оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању; уверење 
да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (издато од надлеж-
ног МУП-а, оригинал или оверена копија, не 
старије од 6 месеци); уверење о држављан-
ству (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 та 
лиценцу, кандидат доставља оверену фотоко-
пију лиценце или уверења о положеном испиту 
за лиценцу. Доказ да зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад дос-
тавља кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом кандидат доставља пре закљу-
чења уговора 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 прија-
ве неће се разматрати. Остале информације 
могу се добити на број телефона: 021/832-894.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“ДЕТИЊСТВО”

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

Медицинска сестра - васпитач на 
српском језику

на одређено време, а најдуже до 
31.08.2020. године 

2 извршиоца

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 образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
- др. закони и 10/2019) и то да има стечено одго-
варајуће образовање и то: средња медицин-
ска школа - смер медицинска сестра - васпитач 
или више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистич-
ке струковне студије), на којима је оспособљено 
за рад са децом јасленог узраста. Пожељно је 
радно искуство у раду са децом јасленог узраста.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке 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. зако-
ни и 10/2019). Уз пријавни формулар канди-
дат треба да достави: биографију; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење 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, одузимање малолет-
ног 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 међу-
народним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (издато од надлежног МУП-а, оригинал 
или оверена копија, не старије од 6 месеци); 
уверење о држављанству (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци). Уколи-
ко поседује положен испит за лиценцу, кан-
дидат доставља оверену фотокопију лиценце 
или уверења о положеном испиту за лиценцу. 
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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом кандидат доставља пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве доставити лич-
но или поштом на адресу: Предшколска уста-
нова “Детињство”, Николе Тесле 47/а, 21230 
Жабаљ, са назнаком “За конкурс”, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији “Послови”. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Остале 
информације могу се добити на број телефо-
на: 021/832-894.

ОСНОВНА ШКОЛА “ЈАН КОЛАР”
21425 Селенча, Вајанског 1
e-mail: jankolar@neobee.net

тел. 021/774-123

Наставник словачког језика
са 49,50% радног времена, на 
одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, 
до 06.04.2020. године

Наставник енглеског језика
са 96% радног времена, на одређено 

време, до повратка раднице са 
боловања

Наставник српског језика као 
нематерњег

са 88% радног времена, на одређено 
време, до повратка раднице са 

функције, најдуже до 01.08.2022. 
године

Педагошки асистент
на одређено време, од 01.11.2019. до 

31.08.2020.

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, предвиђених Законом о раду, 
кандидат мора испуњавати и посебне услове 
прописне у члану 139, 140 и 141 Закона о осно-
вама система образовање и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, број 88/17, 27/18 и 10/19) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Сл. гласник РС број - Просветни гласник” , 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити сле-
деће документе: доказ о одговарајућој стручној 
спреми; уверење о држављанству Републике 
Србије - не старије од 6 месеци; доказ о неос-
уђиваности. Кандидати достављају и доказ о 
испуњености услова о знању словачког језика 
- језик на коме се изводи настава. За педагош-
ког асистента доказ о завршеној средњој шко-
ли и о познавању ромског и словачког језика. 
Уз пријаву за педагошког асистента потребно је 
доставити и доказ о завршеном најмање увод-
ном модулу обуке за педагошког асистента, по 
програму обуке коју организује Министарство 
просвете, науке и технолошког развоја. Изабра-
ни кандидат доставља уверење да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима такође пре закључења 
уговора о раду. Проверу психофизичких спо-
собности за рад са децом и ученицима врши 
надлежна Служба за послове запошљавања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узети у разматрање.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Англистика

Одсек за англистику

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Психологија 

(за предмете из области 
Психометрије)

Одсек за психологију

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Русистика

Одсек за славистику

Асистент за ужу научну област 
Русистика

Одсек за славистику

Наставник (сва звања) за 
ужу научну област Српска и 

јужнословенске књижевности са 
теоријом књижевности

Одсек за српску књижевност

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Филозофске науке

Одсек за филозофију

УСЛОВИ: 1. За наставника (сва звања) - универ-
зитетски професор, доставити: оверену фото-
копију дипломе о завршеним основним, мастер 
(магистарских) и докторским студијама/диппло-
ме о стеченом научном називу доктора наука; 
биографију састављену на основу упитника који 
се може преузети са веб-сајта Факултета http://
www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандида-
ту пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета) у папирном облику 
и на CD-у; податке о досадашњем раду; списак 
стручних и научних радова као и саме радове 
(у папирном или електронском облику на CD-у); 
друге прилоге којим се доказује испуњеност 
услова за избор у звање наставника, а који су 
предвиђени Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставни-
ка Универзитета у Новом Саду http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-
pravilnici-2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-
zv-nj-n-s-vni; 2. за асистента: оверену фотоко-
пију дипломе о завршеним основним и мастер 
студијама или магистарским студијама, потврду 
да су уписани на докторске студије или потврду 
да је тема докторске дисертације одобрена (за 
кандидате који завршвају докторат по раније 
важећим прописима), биографију саставље-
ну на основу упитника који се може преузети 
са веб-сајт Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/sr/
fakultet/organi-fakulteta/izborno-vece у папирном 
облику и на CD-у, (извештај о пријављеним кан-
дидатима за избор у звање сарадника). Канди-
дат попуњава податке од II до VII; податке о 
досадашњем раду; списак стручних и научних 
радова као и саме радове. Ближи услови за 
избор у звање наставника одређени су члано-
вима 123-128 Статута Филозофског факултета, 
Правилником о ближим минималним услови-
ма за избор у звања наставника Универзитета 
у Новом Саду http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-2/236-pr-
vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и Стату-

том Универзитета у Новом Саду. Ближи услови 
за избор у звање сарадника одређени су члано-
вима 129-132 Статута Филозофског факултета. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова доставити на адресу: Филозофски 
факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
21480 Србобран, Дожа Ђерђа 1

Наставник у разредној настави
на одређено време, ради замене 
запосленог на месту директора, а 

најдуже до краја школске године, тј. 
до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: 1) професор разредне наставе, 2) про-
фесор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипло-
мирани учитељ - мастер, 6) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Наставник у разредној настави на 
мађарском језику

на одређено време, ради замене 
запосленог коме мирује радни 

однос због именовања на фунцију 
до повратка са функције, а најдуже 

најдуже до краја школске године, тј. 
до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: 1) професор разредне наставе, 2) про-
фесор педагогије са претходно завршеном педа-
гошком академијом или учитељском школом, 3) 
професор разредне наставе и енглеског језика 
за основну школу, 4) мастер учитељ, 5) дипло-
мирани учитељ - мастер, 6) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу.

Професор немачког језика за рад 
на мађарском језику

са 55,55% радног времена, на 
одређено време ради замене, до 

повратка запослене са одсуства са 
рада ради неге детета и одсуства 

због коришћења годишњег одмора

УСЛОВИ: 1) професор, односно дипломира-
ни филолог за немачки језик и књижевност, 2) 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик), 3) мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил немачки језик), 4) 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм Језик, књижевност и култура); 
5) мастер професор предметне наставе (прет-
ходно завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет).

Професор енглеског језика на 
мађарском језику

са 94,44% радног времена, на 
одређено време, ради замене 
запослене која се налази на 

боловању дужем од 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и одсуства због коришћења 

годишњег одмора

УСЛОВИ:1) професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност, 
2) дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности, 3) мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески 
језик), 4) мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), 5) дипломирани фило-
лог англиста - мастер, 6) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм Језик, 
књижевност и култура);7) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

Професор енглеског језика на 
мађарском језику

са 11,11% радног времена, на 
одређено време, ради замене 
запослене која се налази на 

боловању дужем од 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и одсуства због коришћења 

годишњег одмора, а најдуже 
до краја школске године, тј. до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: 1) професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност, 
2) дипломирани професор енглеског језика и 
књижевности, 3) мастер филолог (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески 
језик), 4) мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), 5) дипломирани фило-
лог англиста - мастер, 6) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програм Језик, 
књижевност и култура);7) мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђе-
них чл. 24 до 29 Закона о раду (“Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 69/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17), 
испуњавају и посебне услове утврђене Правил-
ником о степену и врсти образовања настав-
ника, стручних сарадника у основним школама 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 
11/2019), као и посебне услове утврђене чл. 139, 
став 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 
и 10/19), то јест да: 1. имају одговарајуће обра-
зовање, у складу са чл. 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17,27/18 и 10/19); 2. психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3. да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. имају држављан-
ство Републике Србије; 5. знају српски језик и 
језик на којем остварују образовно-васпитни 
рад (српски језик). Кандидати су дужни да уз 
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пријаву на конкурс приложе следећа документа: 
оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству РС (оригинал или 
оверену фотокопију); лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима; уверење о неосуђи-
ваности (оригинал, да није старије од 6 месеци); 
доказ о знању језика на ком се изводи образов-
но-васпитни рад (српски језик и мађарски језик 
за радна места за наставу на мађарском), осим 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику, у ком случају је у обавези да 
достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; кратку биографију. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 2 конкурса прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја РС, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи 
на горе наведену адресу или лично у секрета-
ријату школе, у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији “Послови”.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

тел. 021/485-2427

Расписује конкурс за стицање звања:

1. Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за ужу 

научну област Механика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области: 
техничка механика или машинско инжењер-
ство, да је претходне степене студија завршио 
са просечном оценом најмање 8, односно да 
има најмање три године педагошког искуства на 
високошколској установи, као и услови пропи-
сани чланом 74 Закона о високом образовању, 
чланом 143 Статута Универзитета у Новом Саду 
и чланом 14 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника на Универзитету 
у Новом Саду.

2. Наставник у звању доцента 
или ванредног професора за 

ужу научну област Производни и 
услужни системи, организација и 

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

3. Наставник за ужу научну 
област Производни и услужни 

системи, организација и 
менаџмент

и заснивање радног односа у звању 
ванредног професора на одређено 

време од 5 година или редовног 
професора

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области 
индустријско инжењерство и инжењерски 
менаџмент, да је претходне степене студија 
завршио са просечном оценом најмање 8, 
односно да има најмање три године педагош-
ког искуства на високошколској установи, као и 
услови прописани чланом 74 Закона о високом 
образовању, чланом 143 Статута Универзитета 
у Новом Саду и чланом 14 Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

4. Наставник у звању наставник 
страног језика за ужу научну 

област Англистика и језик струке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне студије на факултету по зако-
нима пре доношења Закона о високом образо-
вању из области филолошке науке, објављене 
стручне радове и способност за наставни рад, 
као и услови прописани чланом 8 Правилника о 
ближим минималним условима за избор настав-
ника и сарадника на Факултету техничких наука 
у Новом Саду.

5. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Управљање 

ризиком и менаџмент осигурања
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области: индустријско инжењерство и инжењер-
ски менаџмент или правне науке или упра-
вљање ризиком од катастрофалних догађаја и 
пожара и студент је докторских студија који је 
сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам или заврше-
не магистарске студије из области индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент или 
правне науке или управљање ризиком од ката-
строфалних догађаја и пожара по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и има 
прихваћену тему докторске дисертације, као и 
услови прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета тех-
ничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

6. Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Технолошки 

менаџмент
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области индустријско инжењерство и инжењер-
ски менаџмент или машинско инжењерство или 
мехатроника и студент је докторских студија који 
је сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам или заврше-
не магистарске студије из области индустријско 

инжењерство и инжењерски менаџмент или 
машинском инжињерство или мехатроника по 
законима пре доношења Закона о високом обра-
зовању и има прихваћену тему докторске дисер-
тације, као и услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Стату-
та Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

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

менаџмент
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области индустријско инжењерство и и нжењски 
менаџмент и студент је докторских студија који 
је сваки од претходних степена студија завршио 
са просечном оценом најмање осам или заврше-
не магистарске студије из области индустријско 
инжењерство иинжењски менаџмент по закони-
ма пре доношења Закона о високом образовању 
и има прихваћену тему докторске дисертације, 
као и услови прописани чланом 84 Закона о 
високом образовању, чланом 156 Статута Уни-
верзитета у Новом Саду, чланом 164 Статута 
Факултета техничких наука у Новом Саду и чла-
ном 12 Правилника о ближим минималним усло-
вима за избор наставника и сарадника на Факул-
тету техничких наука у Новом Саду.

8. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Процесна 

техника и заснивање радног 
односа

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
из области машинско инжењерство и студент је 
докторских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам или завршене магистарске студије 
из области машинско инжењерство по законима 
пре доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисертације, као 
и услови прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета тех-
ничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

9. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Теоријска 

електротехника
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске сту-
дије из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство и студент је докторских студија 
који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
или завршене магистарске студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство по 
законима пре доношења Закона о високом обра-
зовању и има прихваћену тему докторске дисер-
тације, као и услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Стату-
та Факултета техничких наука у Новом Саду и 

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5309.10.2019. |  Број 850 |   

Наука и образовање

чланом 12 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

10. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Графичко 

инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области графичко инжењерство и дизајн и сту-
дент је докторских студија који је сваки од прет-
ходних степена студија завршио са просечном 
оценом најмање осам или завршене магистар-
ске студије из области графичко инжењерство и 
дизајн по законима пре доношења Закона о висо-
ком образовању и има прихваћену тему доктор-
ске дисертације, као и услови прописани чланом 
84 Закона о високом образовању, чланом 156 
Статута Универзитета у Новом Саду, чланом 164 
Статута Факултета техничких наука у Новом Саду 
и чланом 12. Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

11. Сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске сту-
дије из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство и студент је докторских студија 
који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
или завршене магистарске студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство по 
законима пре доношења Закона о високом обра-
зовању и има прихваћену тему докторске дисер-
тације, као и услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Стату-
та Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

12. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Квалитет, 

ефективност и логистика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области индустријско инжењерство и инжењер-
ски менаџмент и студент је докторских студија 
који је сваки од претходних степена студија завр-
шио са просечном оценом најмање осам или 
завршене магистарске студије из области индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент 
по законима пре доношења Закона о високом 
образовању и има прихваћену тему докторске 
дисертације, као и услови прописани чланом 84 
Закона о високом образовању, чланом 156 Ста-
тута Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Ста-
тута Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

13. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Механика 
флуида, хидропнеуматска, гасна 

и нафтна техника
на одређено време од 3 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије 
из области машинско инжењерство и студент је 
докторских студија који је сваки од претходних 
степена студија завршио са просечном оценом 
најмање осам или завршене магистарске студије 
из области машинско инжењерство по законима 
пре доношења Закона о високом образовању и 
има прихваћену тему докторске дисертације, као 
и услови прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета тех-
ничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

14. Сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 
Инжењерство информационих 

система
на одређено време од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области информационе технологије или индус-
тријско инжењерство и инжењерски менаџмент 
или електротехничко и рачунарско инжењер-
ство и студент је докторских студија који је сва-
ки од претходних степена студија завршио са 
просечном оценом најмање осам или завршене 
магистарске студије из области информационе 
технологије или индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент или електротехничко 
и рачунарско инжењерство по законима пре 
доношења Закона о високом образовању и има 
прихваћену тему докторске дисертације, као и 
услови прописани чланом 84 Закона о високом 
образовању, чланом 156 Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 164 Статута Факултета тех-
ничких наука у Новом Саду и чланом 12 Правил-
ника о ближим минималним условима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

15. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Аутоматика 

и управљање системима
на одређено време од 3 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске сту-
дије из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство и студент је докторских студија 
који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
или завршене магистарске студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство по 
законима пре доношења Закона о високом обра-
зовању и има прихваћену тему докторске дисер-
тације, као и услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Стату-
та Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

16. Сарадник у звању 
асистента за ужу научну област 
Биомедицинско инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршене мастер академске сту-
дије из области: елекротехничко и рачунарско 
инжењерство или биомедицинско инжењерство 
и студент је докторских студија који је сваки од 

претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање осам или завршене магис-
тарске студије из области: елекротехничко и 
рачунарско инжењерство или биомедицинско 
инжењерство по законима пре доношења Зако-
на о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови пропи-
сани чланом 84 Закона о високом образовању, 
чланом 156 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 164 Статута Факултета техничких наука 
у Новом Саду и чланом 12 Правилника о бли-
жим минималним условима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

17. Сарадник у звању асистента 
за ужу научну област Примењене 
рачунарске науке и информатика

на одређено време од 3 године
12 извршилаца

УСЛОВИ: завршене мастер академске сту-
дије из области електротехничко и рачунарско 
инжењерство и студент је докторских студија 
који је сваки од претходних степена студија 
завршио са просечном оценом најмање осам 
или завршене магистарске студије из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство по 
законима пре доношења Закона о високом обра-
зовању и има прихваћену тему докторске дисер-
тације, као и услови прописани чланом 84 Зако-
на о високом образовању, чланом 156 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 164 Стату-
та Факултета техничких наука у Новом Саду и 
чланом 12 Правилника о ближим минималним 
условима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

18. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Енергетска електроника, машине 
и погони и обновљиви извори 

електричне енергије
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање 8 из области елекротехничко и 
рачунарско инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
та Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

19. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Биомедицинско инжењерство
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање 8 из области: елекротехничко 
и рачунарско инжењерство или биомедицинско 
инжењерство и уписане мастер академске сту-
дије или специјалистичке академске студије, као 
и услови прописани чланом 83 Закона о висо-
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ком образовању, чланом 155 Статута Универзи-
тета у Новом Саду, чланом 163 Статута Факул-
тета техничких наука, чланом 11 Правилника о 
минималним критеријумима за избор наставни-
ка и сарадника на Факултету техничких наука у 
Новом Саду.

20. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Аутоматика и управљање 
системима

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање 8 из области елекротехничко и 
рачунарско инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
та Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

21. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Мехатроника, роботика, 
аутоматизација и интегрисани 

системи
на одређено време од 1 године

3 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завр-
шен факултет по законима важећим пре доно-
шења Закона о високом образовању са просеч-
ном оценом најмање 8 из области: индустријско 
инжењерство и инжењерски менаџмент или 
електротехничко и рачунарско инжењерство 
или машинско инжењерство или мехатроника и 
уписане мастер академске студије или специја-
листичке академске студије, као и услови пропи-
сани чланом 83 Закона о високом образовању, 
чланом 155 Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 163 Статута Факултета техничких нау-
ка, чланом 11 Правилника о минималним кри-
теријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

22. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 

Електроника
на одређено време од 1 године

2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање 8 из области елекротехничко и 
рачунарско инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
та Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

23. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну 

област Примењено софтверско 
инжењерство

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање 8 из области елекротехничко и 
рачунарско инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
та Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

24. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Моторна возила и мотори СУС
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном оце-
ном најмање 8 из области машинско инжењер-
ство и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83 Закона о високом образо-
вању, чланом 155 Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 163 Статута Факултета техничких 
наука, чланом 11 Правилника о минималним 
критеријумима за избор наставника и сарадни-
ка на Факултету техничких наука у Новом Саду.

25. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Инжењерство информационих 

система
на одређено време од 1 године

4 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање 8 из области информационе 
технологије или индустријско инжењерство и 
инжењерски менаџмент или електротехничко и 
рачунарско инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
та Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

26. Сарадник у звању сарадника 
у настави за ужу научну област 
Примењене рачунарске науке и 

информатика
на одређено време од 1 године

24 извршиоца

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, 
односно основне академске студије или завршен 
факултет по законима важећим пре доношења 
Закона о високом образовању са просечном 
оценом најмање 8 из области елекротехничко и 

рачунарско инжењерство и уписане мастер ака-
демске студије или специјалистичке академске 
студије, као и услови прописани чланом 83 Зако-
на о високом образовању, чланом 155 Статута 
Универзитета у Новом Саду, чланом 163 Стату-
та Факултета техничких наука, чланом 11 Пра-
вилника о минималним критеријумима за избор 
наставника и сарадника на Факултету техничких 
наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављи-
вања конкурса); 2. краћу биографију са библио-
графијом (списак радова); 3. оверене фотокопије 
диплома и додатака дипломама са свих нивоа 
студија (за дипломе стечене у иностранству 
потребно је приложити доказ о признавању стра-
не високошколске исправе); 4. фотокопирану или 
очитану личну карту; 5. потврду о оцени резул-
тата педагошког рада - мишљење студената, 
уколико кандидат поседује педагошко искуство; 
6. потврду из МУП-а да кандидат није правос-
нажно осуђиван за кривично дело против полне 
слободе, фалсификовања исправе коју издаје 
високошколска установа или примања мита у 
обављању послова у високошколској установи; 7. 
фотокопије објављених научних, односно струч-
них радова у научним часописима, зборницима 
или саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима, односно признатих уметнич-
ких остварења, оригиналних стручних остварења 
(пројеката, студија, патената, оригиналних мето-
да и сл.), објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака, за ужу науч-
ну, уметничку, односно стручну област за коју 
се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу у 
научним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор у звање 
сарадника у настави приложити и потврду да 
је кандидат студент мастер академских студија 
или специјалистичких академских студија. За 
избор у звање асистента приложити и потврду 
да је кандидат студент докторских студија. Уко-
лико кандидат поседује диплому магистра наука, 
односно магистра уметности и потврду да канди-
дат има прихваћену тему докторске дисертације, 
односно докторског умнетничког пројекта. За 
избор у звање: доцента, ванредног професора 
или редовног професора приложити и: попуњен 
електронски образац: Реферат комисије о канди-
датима за избор у звање наставника-УНС_Обра-
зац_избори_кандидат_в1.4.пдф. Сајту Универзи-
тета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/index.
php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: 
opstaftn@uns.ac.rs, и то у року предвиђеном за 
пријаву кандидата. За сваку одредницу коју кан-
дидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За члан-
ство у удружењима, одборима, органима упра-
вљања и сл., неопходно је доставити потврду 
надлежних институција или навести линк са сај-
та институције на ком се јасно види кандидато-
во учешће у раду. За чланство у комисијама за 
изборе у звања неопходно је доставити решење 
о именовању комисије. За учешће у програмским 
и организационим одборима скупова, неопходно 
је доставити потврду о учешћу или навести линк 
са сајта институције на ком се јасно види канди-
датово учешће у раду. Као доказе о цитираности 
обавезно је доставити потврду Матице српске, 
поред које кандидат може доставити и друге 
доказе (научне радове у којима се види цити-
раност, одштампану листу цитата са Scopus-а и 
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сл.). Ако је научни рад који представља услов за 
избор у звање наставника у штампи, неопходно 
је да аутор приложи потврду уредништва часо-
писа са подацима о називу чланка, ауторима и 
завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за сти-
цање звања и заснивање радног односа, посеб-
но. Комисија ће разматрати само благовремене 
пријаве. Одлука о избору у звање ступа на снагу 
почев од дана ступања на снагу уговора о раду. 
Рок за пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) 
дана од дана објављивања.

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
Сремски Карловци, Његошева 1/а

тел. 021/2155-183

Доцент, ванредни професор, 
редовни професор у ужој научној 
области Економско-финансијски 

менаџмент
по 3 извршиоца на Катедри за 

менаџмент
9 извршилаца

Доцент, ванредни професор 
и редовни професор у ужој 

научној области Информационе 
технологије

по 3 извршиоца на Катедри за 
информатику
9 извршилаца

Доцент, ванредни професор 
и редовни професор у ужој 

научној области Теорија медија и 
комуникације

по 3 извршиоца на Катедри за 
медије и комуникологију, избор

9 извршилаца

Асистент и сарадник у настави 
и наставник вештина у ужој 
научној области Економско-

финансијски менаџмент
по 3 извршиоца на Катедри за 

менаџмент
9 извршилаца

Асистент и сарадник у настави 
и наставник вештина у ужој 

научној области Информационе 
технологије

по 3 извршиоца на Катедри за 
информатику
9 извршилаца

Асистент и сарадник у настави 
и наставник вештина у ужој 

научној области Теорија медија и 
комуникације

по 3 извршиоца на Катедри за 
медије и комуникологију, избор

9 извршилаца

Доцент у ужој научној области 
Теорија медија и комуникације

на Катедри за медије, са 10% радног 
времена

Напомена: радни однос са доцентом и ванред-
ним професором заснива се на одређено време 
од 5 година, а радни однос са редовним про-

фесором на неодређено време. Радни однос са 
асистентом заснива се на одређено време од 3 
године, а са сарадником у настави на 1 годину, а 
са наставником вештина радни однос заснива се 
на период од 10 година. 

УСЛОВИ: Услови за избор у звања и заснивање 
радног односа су предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 
82, 83, 84 и 85 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Пријаве канди-
дата са прилозима (биографија са неопходим 
подацима за писање извештаја, дипломе, списак 
објављених радова и остала документација) дос-
тављају се на адресу: Факултет за менаџмент, 
Сремски Карловци, Његошева 1/а. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Контакт телефон: 021/2155-183.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3
тел. 021/771-770

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и ако има: 1) одговарајуће високо образовање 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, на студијама 
у трајању од три године као и одговарајуће више 
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривична дела примање и 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се прија-
ва која садржи пријавни формулар доступан 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, личну и 
радну биографију са важећом адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење односно извод из казне-
не евиденције МУП-а да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање и давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-

гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторско понашање (не старије од 6 месеци). 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом кандидат прибавља 
пре закључења уговора о раду. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а потребну документацију 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају установи. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање. Напомена: пријаве достави-
ти лично или поштом на адресу установе ПУ 
“Колибри”, Школска 3, Бач. Више информација 
на телефон Предшколске установе „Колибри“, 
021/6071-770.

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ 
ВАСПИТАЊА

21000 Нови Сад, Ловћенска 16

Наставник (сва звања)
 за ужу научну област 

Социолошке науке у спорту 
и физичком васпитању

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Услови за избор у звање утврђени 
су Законом о високом образовању (“Службени 
гласник РС” бр. 88/2017), Статутом Факултета 
и Правилником о организацији и систематиза-
цији послова Факултета спорта и физичког вас-
питања у Новом Саду и Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универ-
зитета у Новом Саду. Кандидати уз пријаву на 
Конкурс достављају: оверену копију дипломе 
доктора наука из одговарајуће научне области, 
биографију са неопходним елементима за 
писање Извештаја, списак стручних и научних 
радова, као и саме радове, доказ о неосуђива-
ности (МУП). Пријаве се примају у року од 8 дана 
од дана објављивања овог конкурса, на адресу: 
Универзитет у Новом Саду, Факултет спорта и 
физичког васпитања, Нови Сад, Ловћенска 16. 
Контакт телефон: 021/450-188, локал 124.

Наставник страног језика за ужу 
научну област Светски језици - 

енглески језик
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено 
високо образовање првог степена (професор 
енглеског језика и књижевности), објављене 
стручне радове у одговарајућој области и спо-
собност за наставни рад, као и да испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом обра-
зовању („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 73/2018), Статутом Факул-
тета и Правилником о поступку за стицање 
звања и заснивање радног односа наставника и 
сарадника на Факултету спорта и физичког вас-
питања.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву на конкурс дос-
тављају доказе о испуњености услова (био-
графија са неопходним елементима за писање 
извештаја; оверена фотокопија дипломе; списак 
објављених научних и стручних радова у одго-
варајућој области и објављене радове; доказ о 
способности за наставни рад - потврда о педа-
гошком искуству на високошколским установа-
ма; доказ о неосуђиваности - потврда МУП-а да 
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кандидат није правоснажно осуђиван за кривич-
но дело против полне слободе, фалсификовања 
исправе коју издаје високошколска установа или 
примања мита у обављању послова у високош-
колској установи). Пријаве се примају у року 
од 8 дана од дана објављивања овог конкурса, 
на адресу: Универзитет у Новом Саду, Факул-
тет спорта и физичког васпитања, Нови Сад, 
Ловћенска 16. Неблаговремено достављене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Контакт телефон: 021/450-188, локал 124.

ПАНЧЕВО

ОШ „БОРИСАВ ПЕТРОВ БРАЦА“
26000 Панчево, Жарка Зрењанина 179

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане у члану 139 и 155 став 2 тачка 2, став 
7 и 8 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 27/18 
- др. Закони и 10/2019) и складу са Правилни-
ком о програму обуке за педагошког асистен-
та („Службени гласник РС -Просветни гласник” 
број 11/10): да има одговарајуће образовање, 
IV степен стручне спреме, да је завршио обавез-
ну обуку за педагошког асистента (сертификат 
издат од Министарства науке и технолошког 
развоја), да познаје ромски језик, да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: кратку биогра-
фију; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању; сертификат о завр-
шеној уводној обуци за педагошког асистента 
издат од стране Министарства просвете науке 
и технолошког развоја (оргинал или оверена 
копија); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о неосуђиваности 
- уверење из МУП-а из казнене евиденције (не 
старији од шест месеци); доказ о знању српског 
језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кан-
дидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима (лекарско уве-
рење доставља изабрани кандидат, пре закљу-
чења уговора о раду) и фотокопију личне карте. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор биће 
упућени на претходну психолошку процену спо-

собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве и документацију доставити на 
горенаведену адресу или предати лично шко-
ли. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Ближе информације о конкурсу 
се могу добити на број телефона: 013/234-5071.

ОШ „БРАТСТВО-ЈЕДИНСТВО“
26000 Панчево, Шандора Петефија 33-35 

тел. 013/348-080

Стручни сарадник - педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 141 став 7 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и 
то: да има одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18- 
др. Закони и 10/2019) и у складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 
и 3/17), да је стекао средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад или је положило испит из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: кратку биогра-
фију, извод из матичне књиге рођених (оверену 
фотокопију); уверење о држављанству РС (ове-
рену фотокопију); оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење из МУП-а из 
казнене евиденције; доказ о знању српског јези-
ка и језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (доказ се доставља само уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику) и фотокопију личне карте. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења угово-
ра о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Пријаве доставити на горе наведену 
адресу или предати лично школи. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона: 013/348-080.

ОСНОВНА ШКОЛА „2. ОКТОБАР”
26322 Николинци, Главна 42

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: Кандидати треба да: 1. поседују одго-
варајуће образовање - средњу стручну спрему; 
2. имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њих није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. имају држављанство Републике 
Србије; 5. знају румунски језик; 6. знају ром-
ски језик; 7. имају годину дана искуства у раду 
са децом из маргинализованих група. Канди-
дати, уз потписану пријаву, треба да поднесу 
следећа документа: радну биографију, овере-
ну фотокопију дипломе о одговарајућем обра-
зовању, уверење о држављанству Републике 
Србије, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о знању румунског језика, уверење о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности, 
а проверу психофизичких способности канди-
дата врши надлежна служба за запошљавање, 
доказ о радном искуству са децом из маргина-
лизованих група. Пријаве слати на горенаведену 
адресу, са назнаком „За конкурс”. За све инфор-
мације можете се обратити секретару школе, на 
телефон: 013/655-135. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ПИРОТ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ“

18330 Бабушница, 7. јули 26
тел./факс: 010/385-021, 385-236 

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: услови прописани чланом 139 и чла-
ном 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Директор може да 
буде лице: 1) које има одговарајуће образовање 
за наставника основне школе, педагога или пси-
холога; лице које је стекло одговарајуће високо 
образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), и то: сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; лице које 
је стекло високо образовање на студијама дру-
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гог степена мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета; изузетно, наставник јесте и лице са сте-
ченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Изузетно, ако се на кон-
курс не пријави ниједан кандидат са образо-
вањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице 
које има одговарајуће образовање из члана 140 
ст. 3 истог закона за наставника основне школе, 
дозволу за рад наставника и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора школе и 
најмање десет година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 2) које има дозво-
лу за рад наставника или стручног сарадника; 
3) које има обуку и положен испит за директо-
ра установе; 4) које има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
вапитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5) које има психичку, физичку и здрав-
ствену снособност за рад са ученицима; 6) које 
није осуђивано провноснажном 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 иородици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 7) које има држављанство Републике 
Србије; 8) које зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (средњу школу 
или факултет учило на српском језику или је 
положило испит из српског језика). Изабрани 
директор, који нема положен испит за директо-
ра, дужан је да га положи у року од две године 
од дана ступања на дужност.

ОСТАЛО: пријава на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставља 
се школи непосредно или поштом. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију 
- доказе, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријаву на кон-
курс са радном биографијом и подацима о шко-
ловању на српском језику, кандидати прилажу: 
оверену фотокопију дипломе којом доказују сте-
чено одговарајуће образовање; оверену фото-
копију лиценце за наставника у основној школи, 
педагога или психолога (уверење о положеном 
стручном испиту за наставника, односно стрчног 
сарадника, дозволу за рад); потврду о дужини 
радног искуства у установама у области образо-
вања и васпитања, након стицања одговарајућег 
образовања; уверење надлежне здравствене 
установе о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са ученицима; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них/венчаних; уверење МУП-а - извод из казнене 
евиденције, према месту пребивалишта кандида-
та, да кандидат није осуђиван за кривична дела и 
да није утврђено дискриминаторно понашање из 
тачке 6 конкурса; уверење основног суда и вишег 
суда, основног јавног тужилаштва и вишег јавног 
тужилаштва да против кандидата није покренут 

или је у току кривични поступак; уверење прив-
редног суда да кандидат није починио привредни 
преступ или прекршај прописан Законом о осно-
вама система образовања и васпитања; уверење 
прекршајног суда да кандидат није починио прек-
шај пронисан Законом о основама система обра-
зовања и васпитања (све у оригиналу или овере-
ној фотокопији, издата за потребе учествовања 
на конкурсу за директора школе). Кандидати 
прилажу и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај про-
светног саветника). Уколико се на конкурс прија-
вило лице које је претходно обављало дужност 
директора школе, дужно је да достави резулта-
те стручно-педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови“ Националне службе 
заиошљавања. Пријаве кандидата достављају се 
на горенаведену адресу Комисији за избор дирек-
тора школе. Напомена: директор именован из 
реда запослених у школи се премешта на радно 
место директора; директор именован између кан-
дидата који не раде у школи закључује са школом 
уговор о раду на одређено време.

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
18300 Пирот, Занатлијска бб

тел. 010/312-435, 312-441

Психолог
са 50% норме, на одређено време 

ради замене запослене, до повратка 
са места помоћника директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
у члану 139 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања да: 1. има одговарајуће 
образовање; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђивано правоснажном пресудом за кри-
вично 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 родоскрнављење, за кри-
вично 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. да има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски и језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове из члана 6. тачка 2. Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи: Школски психо-
лог, професор психологије, дипломирани психо-
лог - општи смер или смер школске психологије, 
дипломирани школски психолог - педагог, дипло-
мирани школски-клинички психолог, дипломи-
рани психолог, мастер психолог, дипломирани 
психолог - мастер. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани мастер, 
треба да поседују најмање 30 ЕСПБ из развојно 
педагошких предмета. Пријава са доказима о 
испуњавању услова подноси се на адресу: ОШ 
Душан Радовић, Занатлијска бб, 18300 Пирот, 
или у просторијама секретаријата школе у року 
од 8 дана од дана објављивања овог конкурса. 
Уз пријаву кандидати подносе: оверени препис 
дипломе (фотокопија) о завршеном школовању, 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених.

Наставник физичког васпитања
са 30% норме, на одређено време 

ради замене запосленог, до његовог 
повратка са места помоћника 

директора

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
у члану 139 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања да: 1. има одгова-
рајуће образовање; 2. има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 3. није осуђивано 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 поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. зна српски и језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати треба 
да испуњавају и посебне услове из члана 3. Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи: про-
фесор физичког васпитања, професор физичке 
културе, дипломирани педагог физичке културе, 
професор физичког васпитања - дипломирани 
тренер са назнаком спортске гране, професор 
физичког васпитања - дипломирани органи-
затор спортске рекреације, професор физич-
ког васпитања - дипломирани кинезитерапеут, 
дипломирани професор физичког васпитања и 
спорта, мастер професор физичког васпитања и 
спорта, професор физичког васпитања и кине-
зитерапије, професор физичког васпитања и 
спорта - мастер физичког васпитања и спорта. 
Пријава са доказима о испуњавању услова под-
носи се на адресу: ОШ „Душан Радовић“, Занат-
лијска бб, 18300 Пирот, или у просторијама 
секретаријата школе, у року од 8 дана од дана 
објављивања овог конкурса. Уз пријаву канди-
дати подносе: оверен препис дипломе (фото-
копија) о завршеном школовању, уверење о 
држављанству, извод из матичне рођених.

ПОЖАРEВАЦ

ОШ „МИЛУТИН МИЛАНКОВИЋ“
12254 Раброво, Светог Саве бб

тел. 012/885-120

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
у подручној школи у Мишљеновцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане чл. 139, 140 и 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Служ-
бени 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 сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/2017 и 3/2017) за рад на радном 
месту наставника разредне наставе; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
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са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад. У складу са чланом 142 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, канди-
дат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: извод из матич-
не књиге рођених (оригинал или оверену фото-
копију); уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверену фотокопију) - не 
старије од 6 месеци; оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина (потврду високошкол-
ске 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 (оригинал или 
оверену фотокопију), не старије од 6 месеци; 
доказ о знању језика на којем изводи образов-
но-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима изабрани кандиадат ће доставити 
пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање. Пријаве слати на адресу школе, са назна-
ком „За конкурс”. Контакт телефон: 012/885-120.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
12208 Костолац, Првомајска 1

Наставник информатике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, саглас-
но чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања, следеће услове: 1. 
да има одговарајуће образовање прописано 
Законом и Правилником којим се прописује сте-
пен и врста образовања наставника и стручног 
сарадника у основној школи, доказ: уверење 
- диплома о одговарајућој стручној спреми (са 
додатком дипломи уколико је издат уз дипло-
му); 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, доказ: 
лекарско уверење; 3. да није осуђиван правос-

нажном 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 саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, докази: уверење 
суда и уверење МУП-а; 4. да има држављанство 
Републике Србије, доказ: уверење надлежног 
органа; 5. да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад. Услови из 
става 1 овог члана доказују се приликом прије-
ма у радни однос и проверавају се током рада. 
Докази о испуњености услова из става 1 тачке 
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 јесте лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: (1) студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне областиили области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, у оригиналу 
или у овереној копији, не старијој од 6 месеци, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријаве и приложена 
документација се не враћају. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на горенаведену адресу, са назна-
ком „Конкурс информатика“.

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи, доказ: уверење - диплома 
о одговарајућој стручној спреми (са додатком 
дипломи уколико је издат уз диплому); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доказ: лекарско уве-
рење; 3. да није осуђиван правоснажном пре-

судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, докази: уверење суда и 
уверење МУП-а; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије, доказ: уверење надлежног орга-
на; 5. да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се током рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тачке 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 јесте 
лице које је стекло одговарајуће високо образо-
вање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена који комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Кандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
горенаведену адресу.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у издвојеном одељењу школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи, доказ: уверење - диплома 
о одговарајућој стручној спреми (са додатком 
дипломи уколико је издат уз диплому); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, доказ: лекарско уве-
рење; 3. да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
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условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање, докази: уверење суда и 
уверење МУП-а; 4. да има држављанство Репу-
блике Србије, доказ: уверење надлежног орга-
на; 5. да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 
овог члана доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се током рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тачке 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 јес-
те лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена који комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију у овереној копији, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Пријаве и приложена документација се не 
враћају. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Молбе слати на 
горенаведену адресу.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
12000 Пожаревац, Лоле Рибара 6-8

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2007, 27/2018 
- др. закон и 10/19), односно: да има одгова-
рајуће високо образовање за наставника, вас-
питача и стручног сарадника из чл. 140 ст. 1 и 
2 наведеног закона стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: 1. студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије 

другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, као и да против кандидата није покрену-
та 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 годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (без овог услова пријава се неће 
сматрати 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 следећа документа: ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену копију документа 
о положеном испиту за лиценцу, односно струч-
ном испиту; оригинал или оверену копију потвр-
де 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 кандидата није покренут кривични 
поступак, донета наредба о спровођењу истра-
ге, покренута оптужница или донето решење о 
одређивању притвора (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверена копија уверења да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела из чл. 139 ст. 1 т. 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања - не старије од 6 месеци из одељења каз-
нене евиденције МУП-а; уверење привредног 
суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци); оригинал или оверену 
копију извода из матичне књиге рођених (овере-
на копија не старија од 6 месеци); доказ у фор-
ми оверене копије за кандидата који је обављао 
или обавља функцију директора школе о резул-
тату стручно-педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања; лекарско уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима (доставља 
кандидат који је изабран непосредно пре пот-
писивања решења о именовању односно о пре-
мештају); доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику. Кандидат попуњава 

одштампани пријавни формулар, који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете науке и технолошког развоја http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc и доставља 
га уз осталу документацију. Уз пријаву на кон-
курс 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 адресу: Медицинска школа Пожаре-
вац, Лоле Рибара 6-8 са назнаком „Конкурс за 
директора школе“. Пријаве се могу достављати 
поштом или лично у секретаријат школе. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Одлука о 
избору директора биће донета у року од 30 дана 
од дана достављања документације Министар-
ству просвете, науке и технолошког развоја. Све 
информације могу се добити код секретара шко-
ле, на телефон: 012/541-625, сваког радног дана 
од 8.00 до 14.00 часова.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МОРАВСКИ ЦВЕТ“

12374 Жабари, Драгослава Весића 12

Директор
на мандатни период од четири 

године

УСЛОВИ: Дужност директора предшколске уста-
нове може да обавља лице које има: образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 овог закона за вас-
питача или стручног сарадника, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора 
предшколске установе може да обавља и лице 
које има: одговарајуће образовање из члана 140 
став 3 овог закона за васпитача, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у предшколској 
установи на пословима васпитања и образо-
вања након стеченог одговарајућег образо-
вања; 2) да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6) да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
7) да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 8) да има 
лиценцу за директора предшколске установе.
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном испиту за 
односно стручном испиту; оригинал/оверену 
фотокопију потврде о радном стажу, најмање 8 
година рада у области образовања (не старије 
од 6 месеци); уверење из суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, доне-
та наредба о спровођењу истраге, покренута 
оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); оригинал/
оверена фотокопија уверења да није осуђиван 
правоснажном пресудом за наведена кривична 
дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (не ста-
рије од 6 месеци); лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), ако га поседу-
је, а за кандидата који су претходно обављали 
дужност директора предшколске установе доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора или 
оцену спољашњег вредновања; оверен препис/
фотокопију лиценце за директора (ако је кан-
дидат поседује); пријаву на конкурс са радном 
биографијом и прегледом кретања у служби са 
стручним усавршавањем, план и програм рада 
директора. Доказ о знању српског језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање 
није стекао на српском језику. Кандидат изабран 
за директора предшколске установе који нема 
положен испит за директора дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања 
на дужност, у складу са условима прописаним 
законом. Кандидат попуњава пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампани формулар заједно са пријавом на 
конкурс за избор директора и комплетном доку-
ментацијом доставља лично или поштом на 
адресу ПУ „Моравски цвет“, Драгослава Весића 
12, 12374 Жабари, са назнаком „Конкурс за 
избор директора предшколске установе“. Рок за 
пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови“, коју издаје 
Национална служба за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве на конкурс се 
неће узети у разматрање. Ближе информације 
могу се добити лично или позивом на телефон: 
012/250-171.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“МАЈСКИ ЦВЕТ”

12220 Велико Градиште, Бошка Вребалова 1
тел. 012/7662-633

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр, 88/2017 и 10/2019 - у даљем 
тексту: Закон) за васпитача или стручног сарад-
ника, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година 
рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовања након стеченог одго-
варајућег образовања или лице које има одго-

варајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
закона за васпитача, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање 
десет година рада у предшколској установи 
на пословима васпитања и образовања након 
стеченог одговарајућег образовања; кандидат 
изабран за директора који нема положен испит 
за директора школе дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност, 
у складу са условима прописаним законом; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси следећа 
докумената: 1) биографске податке, односно 
радну биографију; 2) оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном одговарајућем образовању; 3) 
оверену фотокопију лиценце (дозволе за рад) 
за наставника, васпитача и стручног сарадника, 
односно уверења о положеном стручном испи-
ту; 4) потврду о 8 година рада у области обра-
зовања уколико кандидат има образовање из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона, односно потврду о 
10 година рада у области образовања уколико 
кандидат има одговарајуће образовање из чла-
на 140 став 3 овог закона; 5) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(фотокопија извештаја просветног саветника) 
ако га кандидат поседује, у супротном потребно 
је доставити потврду надлежне школске управе 
да није вршен стручно-педагошки надзор канди-
дата; 6) фотокопију резултата стручно-педагош-
ког надзора установе и оцена спољашњег вред-
новања (уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност директора 
установе); 7) доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци); 8) уверење вишег 
или основног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре подно-
шења оптужног предлога за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 и 10/2019), не старије од 
6 месеци, уверење надлежне службе Минис-
тарства унутрашњих послова РС о подацима из 
казнене евиденцији за кривична дела 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 кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, у ори-

гиналу или овереној фотокопији (не старије од 
6 месеци); уверење привредног суда да канди-
дат није правноснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, у оригиналу 
или овереној фотокопији (не старије од 6 месе-
ци); 9) уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци); 10) извод из матичне књиге рођених; 
11) доказ да кандидат зна српски језик уколи-
ко није образовање стекао на српском језику. 
Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и одштам-
пани формулар заједно са пријавом на конкурс 
за избор директора. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања. Контакт теле-
фон: 012/7662-633.

ОШ “СЛОБОДАН ЈОВИЋ”
12256 Волуја

Наставник математике
са 88,88% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника - наставник математике; б) да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; в) да има држављан-
ство Републике Србије; г) да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад; д) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, 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 за законом, утврђено дискрими-
наторно понашање. Уз пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса 
и то: диплому о стеченом одговарајућем обра-
зовању; уверење о држављанству, не старије 
од 6 месеци; личну биографију - CV. Сви дока-
зи се подносе у оригиналу или овереној фото-
копији. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. 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 надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кан-
дидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дада од дана обавље-
ног разговора са кандидатима. Разговор са кан-
дидатима биће обављен у просторијама ОШ 
”Слободан Јовић” Волуја, 12256 Волуја. Пријаве 
са доказима о испуњености услова се предају 
непосредно у секретаријату школе сваког рад-
ног дана од 7.00 до 14.00 часова или поштом 
на адресу ОШ “Слободан Јовић” Волуја,12256 
Волуја. Рок за подношење пријава је осам дана 
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од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве се предају у затвореној коверти, са наз-
наком „За конкурс за пријем у радни однос на 
радно место наставника математике”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОШ „12. ДЕЦЕМБАР“
36310 Сјеница, Нова бб

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства са рада ради неге детета

2 извршиоца

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са функције, а најкасније 
до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: VII1 степен стручне спреме одгова-
рајућег занимања. Поред општих услова про-
писаних Законом, потребно је да кандидат 
испуњава услове из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања, да кандидат 
има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти 
стручне спреме наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Службени гласник РС - Про-
светни гласник“, 11/2012, 15/13, 2016, 2/2016, 
10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и13/2018); да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство РС; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар 
који се наллази на званичној интрнет страници 
Министарства кандидати су дужни доставити 
следећу документацију: диплому о завршеној 
школи, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, уверење о некажњавању, 
лекарско уверење. Непотпуне и неблаговремене 
молбе неће се узимати у разматрање. Потребну 
документацију слати на горе наведену адресу, са 
назнаком „За правну службу“.

ОШ ”ГОЈКО ДРУЛОВИЋ”
31318 Кокин Брод
тел. 033/88-281

Наставник енглеског језика
на одређено време, до повратка 

запослене са одсуства са рада неге 
детета, са 148,44% радног времена, 

за рад у матичној школи Радоиња 
и у ИО Рутоши, ИО Кокин Брод, ИО 

Негбина и ИО Драглица
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат треба да достави доказе (у 
оригиналу или овене фоторопије) из којих се 
види да испуњава услове предвиђене Законом 

о основама система образовања и васпитања 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли и то: 1) да има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима, 3) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад, доказ о 
испуњености услова из тачке 1), 4) и 5) овог чла-
на подноси се уз пријаву на конкурс, а из тачке 2) 
овог члана пре закључења уговора о раду; доказ 
из тачке 3) овог члана прибавља установа. Кан-
дидати попуњава пријавни формулар на званич-
ној интрнет страници Министарства, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом, достављају установи. Кон-
курс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор. Непотпуне и неблаговремене пријеве 
се неће узимати у обзир. Пријаве слати на горе 
наведену адресу.

ПРОКУПЉЕ

ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ”
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Наставник српског језика и 
књижевности

за 33% радног времена

УСЛОВИ: У складу са Законом о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17, 27/18 и 10/19), потребно је да лице има 
високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне 
студије), основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање од 10. септембра 2005. годи-
не и то: професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са 
општом лингвистиком, професор српске књижев-
ности и језика, професор српске књижевности и 
језика са општом књижевношћу, дипломирани 
филолог српског језика са јужнословенским јези-
цима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност, професор, односно дипломирани филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски 
језика, професор српскохрватског језика и опште 
лингвистике, професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, професор српскох-
рватског језика са источним и западним словен-
ским језицима, професор српскохрватског језика 
и југословенске књижевности за наставу у шко-
лама у којима се образовно васпитни рад изводи 
на мађарском односно русинском или румунском 
језику, професор, односно дипломирани филолог 
са југословенску 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 компаратиста, мастер филолог 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност 
и језик са општом књижевношћу, Српски језик, 
Српска књижевност, Српска филологија (српски 
језик и лингвистика), мастер професор језика и 
књижевности (студијски програми: Српски језик 
и књижевност, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска 
књижевност, Српска филологија (српски језик и 
лингвистика); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да зна српски језик 
на коме се изводи образовно-васпитни рад; да је 
држављанин РС.

ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен и руч-
но потписан пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из МК рођених и уверење о држављан-
ству РС, уверење о неосуђиваности (оригинал), 
очитану или фотокопију личне карте, лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Психолошку про-
цену врши надлежна служба за запошљавање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу или лич-
но. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка 

запосленог радника са функције

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
у складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 
27/18 и 10/19) и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник - Просветни глас-
ник“, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17 и 13/18) и то: професор педагогије, дипло-
мирани педагог општи смер или смер школске 
педагогије, дипломирани школски педагог - пси-
холог, дипломирани педагог, мастер падагог, 
дипломирани педагог - мастер; да имају пси-
хичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да је држављанин РС; да зна српски језик 
на коме се изводи образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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ОСТАЛО: Кандидати достављају попуњен и руч-
но потписан пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
извод из МК рођених и уверење о држављан-
ству РС, уверење о неосуђиваности (оригинал), 
очитану или фотокопију личне карте, лекар-
ско уверење доставља изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Доказ о познавању 
српског језика подноси кандидат који није сте-
као диплому на српском језику. Пријаве слати 
на горенаведену адресу или лично. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године (до 31.8.2020).

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
складу са Законом о основама система образо-
вања и васпитања: да има одговарајуће обра-
зовање; завршен интегрални програм обуке за 
остваривање функционалног основног обра-
зовања одраслих; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да је држављанин 
РС; да зна српски језик на коме се изводи обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и 
ручно потписан пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању; доказ о завршеном интегралном програму 
обуке за остваривање функционалног основног 
образовања одраслих; извод из матичне књиге 
рођених и уверење о држављанству РС, уве-
рење о неосуђиваности (оригинал), очитану или 
фотокопију личне карте. Лекарско уверење дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду. Доказ о познавању српског језика 
подноси кандидат који није стекао диплому на 
српском језику. Пријаве слати на горенаведену 
адресу или лично. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „МИЛИЋ РАКИЋ МИРКО“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 150

тел. 027/324-168, 329-601

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: Уз пријаву кандидат доставља: дипло-
му о стеченом одговарајућем васпитању, IV 
степен стручне спреме; уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци), извод из матичне 
рођених, сертификат издат од стране Минис-
тарства просвете о завршеној обуци за педа-
гошког асистента, уверење о неосуђиваности. 
Сва документа се прилажу у оригиналу или 

као оверене фотокопије. Пријаве слати на горе 
наведену адресу или доставити лично. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

ОШ „МИЛОЈЕ ЗАКИЋ“
18430 Куршумлија, Топличка 14

тел. 027/381-124, 810-00-55

Психолог
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, до 

повратка запослене распоређене 
на послове помоћника директора, 

најдуже до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
прописане одредбама чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гл. РС”, 88/17, 27/18 и 10/19) и да је стекао одгова-
рајуће образовање: 1. на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета, (2) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука. Лице мора имати завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Потребно је да кандидат испуњава услове у 
погледу степена и врсте стручне спреме про-
писане Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и  стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гл. РС”, 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18); да у складу са чл. 142 
ст. 1 има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на висо-
кошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање шест бодова из психолошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са ЕСПБ. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или 
је положио стручни испит, односно испиту за 
лиценцу, сматра се да има образовање из овог 
члана закона; доказ о знању српског језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад у школи; 
доказ о психичкој, физичкој и здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена у члану 139 
ст. 1 тач. 3 ЗОСОВ.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и са краћом биографијом приложи: ори-
гинал или оверену копију дипломе о стеченом 
образовању, оригинал или оверену копију уве-
рења о држављанству и извода из матичне књи-
ге рођених, као и уверење надлежне ПУ (МУП). 
Лекарско уверење подноси примљени кандидат 
пре закључења уговора о раду. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, упућују се на проверу 
психофизичке способности за рад са децом и 
ученицима коју врши служба за запошљавање, 

психолошке процене способности за рад са 
децом и ученицима. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: topheroj@mts.rs
тел. 027/8362-970

Наставник енглеског језика
за 55% радног времена, на одређено 

време до повратка са функције 
помоћника директора школе, 

најдуже до 31.08.2020. године

Наставник информатике, технике 
и технологије

за 65% радног времена, на одређено 
време до повратка са функције 
помоћника директора школе, 

најдуже до 31.08.2020. године

Наставник српског језика
за 50% радног времена за рад у 

Пејковцу и 40% радног времена за 
рад у Дубову, на одређено време до 

повратка са функције помоћника 
директора школе, најдуже до 

31.08.2020. године
2 извршиоца

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник историје
за 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник руског језика
за 33% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања 
у складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“, бр. 88/17, 10/2019) и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016 и 2/2017, 3/2017, 13/2018); 2) знање срп-
ског језика и језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; поседовање држављанства РС; 
неосуђиваност правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; поседовање психич-
ке, физичке и здравстве не способности за рад са 
децом и ученицима.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства и достављају: уверење о 
држављанствуРС, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис или оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно испиту за лиценцу (осим за приправнике 
и друга лица која могу засновати радни однос без 
положеног одговарајућег испита); доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на том језику). Кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве слати на горе наведену адресу, са назна-
ком „За конкурс“ или доставити лично.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „15. МАЈ“
18400 Прокупље, Ратка Павловића 194

тел. 027/333-211

Наставник транспортног права и 
шпедиције

за 4 сата недељно, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани саобраћајни инжењер, 
односно инжењер саобраћаја, дипломира-
ни економиста, дипломирани правник, мас-
тер инжењер саобраћаја, претходно завршене 
основне академске студије у области саобраћај-
ног инжењерства на студијском програму, 
односно модулу: логистика, друмски и град-
ски саобраћај и транспорт, друмски и градски 
саобраћај и транспорт - безбедност друмског 
саобраћаја, саобраћај и транспорт, ако су на 
основним академским или мастер студијама изу-
чавани наставни садржаји из области предмета; 
мастер правник, предходно завршене основне 
академске студије у области правних наука; мас-
тер економиста, претходно завршене основне 
академске студије у области економских наука.

Наставник предузетништва
за 4 сата недељно, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: дипломирани инжењер организа-
ције рада, дипломирани инжењер технологије, 
односно дипломирани инжењер технолог, сви 
смерови и одсеци, дипломирани економиста, 
мастер економиста, мастер инжењер организа-
ционих наука, мастер инжењер технологије.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја; оверена фотокопија дипломе 
о стеченом образовањуи; извод рођених и уве-
рење о држављанству РС не старије од 6 месе-
ци; уверење о неосуђиваности (издаје МУП); 
лекарско уверење доставља изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и 
ученицима врши надлежна службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ОШ “СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
18420 Блаце, Вука Караџића бб

тел. 027/371-373

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог радника са функције

УСЛОВИ: одговарајуће образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука са претходно заврше-
ним студијама првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, са претходно завршеним сту-
дијама првог степена из научне, однодно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета, образовни профил: професор разредне 
наставе; професор педагогије са претходно завр-
шеном педагошком академијом или учитељском 
школом; професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу; мастер учитељ; дипло-
мирани учитељ-мастер; професор разредне наста-
ве и ликовне културе за основну школу. Обавезно 
образовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодо-
ва. 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 ове тачке; психичка, физичка 
и здравствена способност за рад са децом и учени-
цима; неосуђиваност 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 кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; држављанство РС; 
познавање језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: 
попуњен пријавни формилар са званичне интер-
нет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; диплому или уверење о 
завршеном факултету (оригинал или оверена 
фотокопија); потврду високошколске установе 
о положеним испитима из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина односно уве-
рење о положеном стручном испиту/уверење о 
положеном испиту за лиценцу; уверење о неос-
уђиваности(оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старије од 6 месеци). Пријаве слати 
на горе наведену адресу. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у разматрање.

ОШ „ДРИНКА ПАВЛОВИЋ“
18430 Куршумлија, Вука Караџића 54

тел. 027/389-050

Наставник руског језика
за рад у матичној школи и 

издвојеном одељењу у Косаничкој 
Рачи, на одређено време до 

повратка запосленог са функције 
помоћника директора, а најдуже до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: 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 профе-
сор - слависта, кандидати треба да испуњавају 
услове предвиђене Законом о основама система 
образовања и васпитања и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи; да имају одгова-
рајуће образовање; психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања и давања мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискримиторно понашање; држављанство РС, 
да зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати прилажу: диплому о стече-
ној стручној спреми, уверење о држављанству, 
лекарско уверење доставља се пре закључења 
уговора о раду, а уверење о неосуђиваности 
прибавља школа. Пријаве слати на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
 „НИКОЛА ТЕСЛА”

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 3
тел/факс: 026/513-859

e-mail: tesla@tsvelikaplana.edu.rs

Наставник предметне наставе за 
предмете Основе електротехнике 

и Технички материјали
на одређено време до повратка 

запосленог са одсуства

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротех-
нике; дипломирани електротехнички инжењер; 
дипломирани инжењер електронике; професор 
електротехнике; дипломирани инжењер елек-
тротехнике и рачунарства; мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, претходно завр-
шене основне академске студије у области 
електротехнике и рачунарства; дипломирани 
инжењер мехатронике - мастер. Услови прописа-
ни чл. 139 и 140 ст. 1 и 2 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања. Кандидат треба да 
има одговарајуће високо образовање стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
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академске студије) и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из 
научне односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена чла-
ном 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; знање српског језика на ком се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи и то: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговрајућем 
високом образовању, уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење да нису пра-
воснажном пресудом осуђивани за кривично 
дело прописано у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, 
уверење о знању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на српс-
ком језику). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ”

11300 Смедерево, Милоша Великог 8
тел. 026/4622-534

Наставник италијанског језика
са 44% ангажовања, на одређено 

време до повратка радника са друге 
дужности, а најдуже до 31.08.2020.

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за италијански језик и књижевност; 
мастер професор језика и књижевности (сту-
дијски програм или главни предмет, однос-
но профил Италијански језик и књижевност); 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет, односно профил Италијански језик 
и књижевност); мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет); оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; доказ о држављанству Републике 
Србије - уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику - уверење високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 

за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Наставник теоретских предмета
са 50% ангажовања, на одређено 

време до повратка радника са друге 
дужности, а најдаље до 31.08.2020.

УСЛОВИ: дипломирани музички педагог; дипло-
мирани музичар, усмерење музички педагог; 
професор солфеђа; професор солфеђа и музич-
ке културе; дипломирани музичар - педагог; 
мастер теоретичар уметности, професионал-
ни статус - музички педагог; оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије - уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику - уверење високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Професор клавира
на одређено време до повратка 
радника са одсуства ради неге 

детета

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење пија-
ниста; дипломирани музичар - пијаниста, ака-
демски музичар пијаниста, мастер музички умет-
ник - професионални статус: клавириста; оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању; доказ о држављанству Репу-
блике Србије - уверење о држављанству (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику - уверење високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

СОМБОР

СРЕДЊА ЕКОНОМСКА ШКОЛА 
СОМБОР

25000 Сомбор, Апатински пут 90
тел. 025/421-217

Наставник предметне наставе 
- Пословна информатика, 
Пословна информатика са 

електронским пословањем, 
Рачунарство и информатика

на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање (из члана 140 став 1, 2 и 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања “Сл. 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19) 
којим је прописано да је наставник лице које је 
стекло одговарајуће образовање: 1) на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије), и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно 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; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Лице иза тачке 1) 
подтачка (2) мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
и одговарајућих Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада Економија, право и администра-
ција (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 
16/2015, 11/2016, 2/2017, 1/19 и 9/19) - пословна 
информатика и пословна информатика са елек-
тронским пословањем и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника из општеобра-
зовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама (“Сл. гласник РС - 
Просветни гласник “, бр 8/15, 11/16, 13/16 - исп. 
13/16, 2/17, 13/2018 и 7/19) - информатика и 
рачунарство; 2. има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, 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 про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет пре-
зентацији Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: овере-
ну фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем образовању (поред дипломе студија 
другог степена, потребно је приложити овере-
ну фотокопију дипломе студија првог степена 
- прилажу само кандидати који су завршили сту-
дије другог степена, одн. мастер студије); уве-
рење - оригинал или оверену фотокопију да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
- издато од МУП-а, не старије од шест месеци од 
дана достављања пријаве на конкурс; уверење 
о држављанству - оригинал или оверена фото-
копија; оригинал или оверену фотокопију дока-
за о знању српског језика (диплома о стеченом 
средњем, вишем или високом образовању на 
језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или потврда о положеном испиту из тог 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); 5. биографију - CV. Лекарско уверење 
подноси изабрани кандидат пре потписивања 
уговора о раду. У поступку одлучивања о избору 
наставника конкурсна комисија врши ужи избор 
кандидата које упућује на претходну проверу 
психофизичких способности за рад са ученици-
ма, коју врши надлежна служба запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Прија-
ве са потребном документацијом подносе се 
непосредно или путем поште на адресу школе, 
са назнаком “Конкурс за пријем у радни однос”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве комисија 
неће разматрати.

СУБОТИЦА

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
24300 Бачка Топола, Трг Зорана Ђинђића 10

тел. 024/714-434

Наставник практичне наставе 
за образовни профил педикир и 

маникир
са 61,70% радног времена, на 

одређено време почев од 01.11.2019. 
(замена привремено одсутне 

запослене преко 60 дана, чл. 155 ст. 
2 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања), за рад у 
одељењима на српском наставном 

језику

УСЛОВИ: стручна спрема коју кандидат мора да 
поседује према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у 
подручју рада личне услуге („Сл. гласник РС“ бр. 
16/2015): стечено високо образовање и претход-
на специјализација-креатор педикир-маникир, 
завршене студије на вишој школи и претходно 
завршена специјализација-креатор педикир-ма-
никир, креатор педикир и маникир - након поло-
женог специјалистичког или мајсторског испита 
кандидат на основу чл.141 чл 4 Закона мора 
да има петогодишње радно искуство у струци, 

завршене мастер академеске студије, претходно 
положен специјалистички, односно мајсторски 
испит и радно искуство у струци у трајању од 
најмање 5 година, завршене основне академске 
студије, претходно положен специјалистички, 
односно мајсторски испит и радно искуство у 
струци у трајању од најмање 5 година, завршене 
основне струковне студије, претходно положен 
специјалистички, односно мајсторски испит и 
радно искуство у струци у трајању од најмање 5 
година. Поред општих услова прописаних Зако-
ном о раду, кандидат треба да испуњава усло-
ве прописане члановима 139 Закона, и то: има 
одговарајуће образовање (наведено горе), има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, има држављанство 
Републике Србије, зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Приложити: биографију, оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о 
радном искуству у струци, уверење о држављан-
ству Републике Србије, лекарско уверење, којим 
се доказује психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са ученицима (доставиће изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду). Доказ 
о неосуђиваности из тачке 3) прибавља школа. 
Кандидат мора да има доказ о завршеној школи 
на српском наставном језику. На основу члана 
141 став 7 Закона, послове наставника, осим за 
ромски језик, може да обавља лице које је стекло 
средње, више или високо образовање на јези-
ку на коме се остварује образовно-васпитни рад 
или је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Директор 
доноси одлуку о избору извршилаца у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава 
на конкурс. Пријаве на конкурс слати на адресу: 
Средња техничка школа, 24300 Бачка Топола, 
Трг Зорана Ђинђића 10, тел. 024/714-434. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
приспеле пријаве неће се узети у разматрање.

ГИМНАЗИЈА “СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ”

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник српског језика и 
књижевности

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

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани 
филолог за српскохрватски језик и југословен-
ску књижевност, професор, односно дипломи-
рани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик, професор, односно дипло-
мирани филолог за југословенску књижевност и 
општу књижевност, професор српскохрватског 
језика са јужнословенским језицима, профе-
сор југословенске књижевности и српског јези-

ка;(6) професор југословенске књижевности 
са страним језиком, професор српског језика и 
књижевности, професор српске књижевности и 
језика, професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, дипломирани фило-
лог за књижевност и српски језик, дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност, 
дипломирани филолог српског језика са јуж-
нословенским језицима, мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвисти-
ка; Српска филологија: српски језик и књижев-
ност; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност; Компара-
тивна књижевност са теоријом књижевности), 
мастер филолог (студијски програми: Српски 
језик; Српски језик и књижевност; Српска књи-
жевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност), мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно завр-
шене основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и књижевност; Српска 
књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са компаратистиком; Српска филологија: српски 
језик и књижевност; Србистика.

Наставник математике
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор математике, дипломира-
ни математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, 
дипломирани математичар - информатичар, 
дипломирани математичар - професор матема-
тике, дипломирани математичар за математику 
економије, професор математике и рачунар-
ства, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - теоријска матема-
тика, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом основи геометрије), 
дипломирани информатичар, дипломирани про-
фесор математике - мастер, дипломирани мате-
матичар - мастер, дипломирани инжењер мате-
матике - мастер (са изборним предметом основи 
геометрије), професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски 
смер, мастер математичар, мастер професор 
математике, дипломирани професор матема-
тике и рачунарства - мастер из области мате-
матичких наука. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена матема-
тика (са положеним испитом из предмета Гео-
метрија или Основи геометрије).

Наставник музичке културе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: академски музичар, дипломирани музи-
чар (сви смерови), дипломирани музиколог, дипло-
мирани музички педагог, дипломирани музичар 
за медијску област, професор солфеђа и музичке 
културе, професор музичке културе;(8) професор 
музичког васпитања, дипломирани етномузиколог, 
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дипломирани музичар - педагог, мастер теоретичар 
уметности (професионални статуси: музички педа-
гог; етномузиколог; музиколог; музички теорети-
чар), мастер музички уметник (сви професионални 
статуси), мастер композитор, дипломирани трубач, 
мастер професор предметне наставе (претходно 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет).

Наставник филозофије
са 30% радног времена, на одређено 

време на мађарском наставном 
језику, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипло-
мирани филозоф, мастер филозоф, дипломира-
ни професор филозофије, мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије филозофије.

Наставник филозофије
са 24% радног времена, на одређено 

време на хрватском наставном 
језику, ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: професор филозофије, односно дипло-
мирани филозоф, мастер филозоф, дипломира-
ни професор филозофије, мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије филозофије.

ОСТАЛО: за сва занимања: поред дефиниса-
не стручне спреме кандидат треба да испуња-
ва опште услове за заснивање радног односа 
прописане чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања и то да: има одго-
варајуће образовање. Кандидат треба да има 
одговарајуће образовање прописано чланом 
140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017 
и 27/18-др.закони) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017 и 13/2018), има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, није осуђиван правнос-
нажном 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 саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање, има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс приложити: оригинал или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену фотокопију уве-
рења из казнене евиденције да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања, оригинал 
или оверену фотокопију доказа о знању српс-
ког језика и језика на којем остварује образов-

но васпитни рад - доказ да је кандидат средње, 
више или високо образовање стекао на српском 
језику или да је положио испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о знању српског језика у обавези је 
да достави кандидат који одговарајуће образо-
вање није стекао на српском језику, док канди-
дат који је одговарајуће образовање стекао на 
српском језику испуњеност овог услова доказује 
дипломом о стеченом образовању (самим при-
лагањем дипломе доказао је испуњеност овог 
услова). Доказ о знању језика на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад (за радна места 
где се настава одвија на мађарском и хрватском 
језику) доказује се овереном фотокопијом све-
дочанства (средњег образовања), дипломе или 
потврде о положеном испиту о знању језика на 
одговарајућој високошколској установи. Лекар-
ско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења уго-
вора о раду. Психолошку процену способности 
кандидата за рад са децом и ученицима извр-
шиће надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака. У складу са 
чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 став 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
кандидати су дужни да попуне пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
(www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају школи. Конкурс траје 8 дана од 
дана обљављивања у листу Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија ,,Светозар Марко-
вић”, Петефи Шандора 1, 24000 Суботица.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др ЂОРЂЕ НАТОШЕВИЋ“

22323 Нови Сланкамен, Вука Караџића 1
тел. 022/591-422

Директор 
на мандатни период од четири 

године

УСЛОВИ: На конкурс могу да се пријаве лица 
која испуњавају услове прописане чланом 122, 
чланом 123 став 14 и 15, чланом 139 и 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - други закон и 10/2019) и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Сл. гл. РС”, 
бр. 108/2015): 1. да поседују одговарајуће висо-
ко образовање из члана 140 став 1 тач. 1 и 2 и 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018 - други закон и 10/2019): 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; лице из става 1 тачка 1 подтачка 2 

овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та; 2. да имају психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
нису осуђивани правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; 4. држављанство Републике Србије; 5. да 
знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад; 6. најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 7. савладана обука и положен испит за 
директора установе; 8. дозвола за рад (поло-
жен стручни испит - лиценца), за наставника, 
педагога или психолога. Уколико се на конкурс 
пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора, дужно је да достави резул-
тате стручно-педагошког 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 стеченом одгова-
рајућем високом образовању; доказ да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - лекарско уверење, не 
старије од шест месеци; 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 предлога - за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, 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, са датумом издавања не 
старијим од дана објављивања огласа; ориги-
нал 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 оптуж-
ног предлога - за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију 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 привред-
ни преступ у вршењу раније дужности, са датум 
издавања не старијим од дана објављивања 
огласа; уверење из казнене евиденције надлеж-
не полицијске управе да није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела из члана 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, са датумом издавања 
не старијим од дана објављивања огласа; уве-
рење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверену фотокопију, не старије од шест 
месеци); извод из матичне књиге рођених (ори-

Наука и образовање
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гинал или оверену фотокопију са холограмом); 
доказ да зна српски језик (уколико је кандидат 
стекао одговарајуће високо образовање из чла-
на 140 Закона 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 надзора у раду 
кандидата, уколико је надзор вршен (извештај 
просветног саветник); уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дуж-
ност 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. Документација без доказа о положе-
ном испиту за директора сматраће се потпуном, 
а изабрани кандидат биће дужан да у закон-
ском року положи наведени испит у складу са 
чланом 122 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране, као ни фото-
копије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа (суда, органа општинске, 
градске управе, јавног бележника). Рок за под-
ношење пријаве на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Министар врши избор 
директора у року од 30 дана од дана прије-
ма документације који му је доставио Школски 
одбор и доноси решење о његовом именовању, 
о чему школа обавештава лица која су се прија-
вила на конкурс. Пријаве са доказима о испуња-
вању свих услова тражених конкурсом слати у 
затвореној коверти препорученом поштом, са 
назнаком „Пријава на конкурс за избор дирек-
тора”, на горенаведену адресу или донети лично 
на адресу школе, од 08.00 до 14.00 часова.

ОШ “ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
22406 Ириг, Змај Јовина 59

тел. 022/2462-712

Наставник биологије
за 20% норме рада, на одређено 
време до повратка запослене са 

породиљског боловања и одсуства 
са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
васпитно-образовни рад. Наставник је лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1. 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичне академске студије ) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 

одговарајући предмет, односно 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; 2. на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали  високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Под одговарајућим 
образовањем подразумева се: професор биоло-
гије, дипломирани биолог, дипломирани моле-
куларни биолог и физиолог, професор биологије 
и хемије, дипломирани биолог, смер заштите 
животне средине, дипломирани биолог - еколог, 
дипломирани професор биологије и хемије, про-
фесор биологије - географије, професор био-
логије - хемије, професор биологије - физике, 
професор биологије - информатике, професор 
биологије - математике, дипломирани професор 
биологије - мастер, дипломирани биолог - мас-
тер, дипломирани професор биологије - хемије, 
мастер; дипломирани професор биологије - 
географије мастер; дипломирани молекуларни 
биолог - мастер; дипломирани биолог заштите 
животне средине; мастер биолог, мастер профе-
сор биологије, мастер професор биологије и гео-
графије; мастер професор биологије и хемије; 
мастер професор предметне наставе. Лица која 
су стекла академско звање мастер морају имати 
претходно завршене основне студије биологије.

Кандидат треба да приложи следећа документа, 
не старија од 6 месеци од дана објаве конкур-
са, и то у оригиналу или овереној фотокопији: 
пријаву на конкурс (са сајта Министарства про-
свете); диплому о стеченом образовању; извод 
из матичне књиге рођених; доказ о држављан-
ству Републике Србије; лекарско уверење се 
прибавља пре закључења уговора о раду; уве-
рење из МУП-а са подацима из кривичне еви-
денције. Рок за достављање пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у обзир. 
Особа за контакт: Светлана Пантелић, секретар, 
тел. 022/2462-712, адреса: Змај Јовина 59, 22406 
Ириг.

Наставник енглеског језика
за 66,67% радног времена, на 
одређено време до повратка 

запослене са породиљског боловања 
и одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела  против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним 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 на коме се остварује васпитно-образовни 
рад; наставник је лице које је стекло одгова-
рајуће високо образовање: 1. на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичне академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 

односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета; 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
2. на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Под одговарајућим образовањем подразуме-
ва се: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, дипломира-
ни професор енглеског језика и књижевности, 
мастер филолог (студијски програм или главни 
предмет/профил енглески језик), мастер профе-
сор језика и књижевности (студијски програм 
или главни предмет/профил енглески језик), 
дипломирани филолог англиста - мастер; мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм језик, књижевност и култура); мастер 
професор предметне наставе (претходно завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет). 

ОСТАЛО: Кандидат треба да приложи следећа 
документа, не старија од 6 месеци, од дана 
објаве конкурса, и то у оригиналу или овереној 
фотокопији: пријаву на конкурс (са сајта Минис-
тарства просвете), диплому о стеченом образо-
вању, извод из матичне књиге рођених, доказ 
о држављанству Републике Србије; лекарско 
уверење се прибавља пре закључења уговора 
о раду; уверење из МУП-а са подацима из кри-
вичне евиденције. Рок за достављање пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у обзир. Особа за контакт: Светлана Пантелић, 
секретар, тел. 022/2462-712.

ШАБАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
 “ВОЈВОДА СТЕПА”

15305 Липолист, Карађорђева 1

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запосленог именованог за директора 
школе, до његовог повратка 
са функције, а најкасније до 

08.07.2023. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: 1. да имају одговарајуће обра-
зовање у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) 
и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник”, 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019), 2. да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, 3. да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
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ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. 
да имају држављанство Републике Србије; 5. 
да знају српски језик и језик на којем остварују 
образовно-васпитни рад

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Уз одштампан пријавни формулар кандидати 
треба да доставе следећа документа: 1. ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем образовању, 2. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
на дела прописана чланом 139. став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и вас-
питања, не старији од 6 месеци (овај документ 
издаје МУП-полицијска управа), 3. уверење о 
држављанству Републике Србије, не старије од 
шест месеци (оригинал или оверену фотоко-
пију), 4. доказ о познавању српског језика и јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад 
прилаже кандидат који није стекао образовање 
на српском језику, тако што подноси доказ да је 
положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријава са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса достављају се на адресу: Основна 
школа “Војвода Степа”, Карађорђева 1, 15305 
Липолист.

УЖИЦЕ

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
31000 Ужице, Трг Светог Саве 36

тел. 031/521-952

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Књижевност 

са методиком наставе
на одређено време од 3 године - 

реизборност

Општи предуслов: Кандидат мора да испуња-
ва општи предуслов у погледу неосуђиваности 
утврђен чл. 72 ст. 4 Закона о високом образо-
вању и чл. 124 е. ст. 1. Статута Универзитета у 
Крагујевцу и чл. 89. Статута Педагошког факул-
тета у Ужицу.

УСЛОВИ: студент докторских академских сту-
дија одговарајуће научне области (филолошки, 
односно филозофски факултет) који је сваки од 
претходних нивоа студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам), који показује сми-
сао за наставни рад и други услови прописани 
Законом о високом образовању, Статутом Уни-
верзитета у Крагујевцу и Статутом Педагошког 
факултета у Ужицу. Под истим условима може 
бити изабран и магистар наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Кандидати уз 
пријаву достављају: биографију, извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
потврду надлежног органа (полицијске управе) 
да нису осуђивани за кривична дела прописана 
чл. 72 ст. 4 Закона о високом образовању и чл. 
124е. ст. 1 Статута Универзитета у Крагујевцу, 
уверење суда да против кандидата није покре-
нута истрага и да није подигнута оптужница, 
оверена копија дипломе о завршеним основним 
студијама, оверена копија дипломе о завршеним 
мастер студијама и потврда о уписаним доктор-

ским академским студијама, друге доказе којима 
се доказује испуњење прописаних услова. Кон-
курс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији “Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве 
са документима са назнаком „За конкурс“, доста-
вити на адресу: Педагошки факултет у Ужицу, 
Трг Светог Саве 36, 31000 Ужице.

ВАЉЕВО

ОШ “МИЛОВАН ГЛИШИЋ”
14000 Ваљево, Прва пролетерска 6

тел. 014/221-310

Професор математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства 
и одсуства ради неге детета

Професор енглеског језика
са 42% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

Педагог школе
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства 

ради неге детета

УСЛОВИ: Потребно је да кандидати испуњавају 
опште услове радног места: да имају одгова-
рајуће високо образовање; психичку, физичку 
и здраствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да имају држављанство Републи-
ке Србије и да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на српском 
језику). У погледу образовања потребно је да 
кандидати испуњавају следеће услове: одго-
варајуће високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Одговарајуће образовање 
подразумева и образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја РС (http://www.mpn.gov.
rs/), кандидати достављају потребну докумен-
тацију: оверену копију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом обарзовању; уверење 
о држављанству Републике Србије (не старије 

од 6 месеци); уверење из казнене евиденције 
МУПА-а да кандидат није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела наведена у 
условима за пријем у радни однос. Психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма извршиће Национална служба за запошља-
вање, а доказ о психичкој, физичкој и здрастве-
ној способности за рад са ученицима доставиће 
изабрани кандидат пре закључења уговора о 
раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Пријаве слати на горе 
наведену адресу.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
14000 Ваљево, Косте Абрашевића 2

тел. 014/221-529

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на 

одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана, до 

повратка раднице са породиљског 
одсуства

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета енглески језик може 
да изводи: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мас-
тер филолог (студијски програм англистика; 
студијски програм или главни предмет, однос-
но профил енглески језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
енглески језик и књижевност); мастер профе-
сор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет). Канди-
дат подноси: пријаву на конкурс (подноси се 
у слободној форми); CV; оверену фотокопију 
дипломе или уверења о стеченом образовању; 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (са датумом издавања у току 
трајања конкурса); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење да је држављанин Србије - не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија), 
на горе наведену адресу. Уколико кандидат до 
истека конкурса уз пријаву не достави комплетну 
документацију која је овим конкурсом захтевана, 
иста ће као непотпуна, бити одбачена. Особа за 
контакт: Марија Симић, дипл. правник, секретар 
Техничке школе Ваљево, телефон: 014/221-529, 
имејл: sekretar.tehnskolava@yahoo.com. Уверење 
о општој здравственој способности ће доставити 
кандидат који заснује радни однос по поменутом 
конкурсу.

Професор стручних предмета 
у подручју рада Геодезија и 

грађевинарство
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка раднице са породиљског 

одсуства

УСЛОВИ: наставу и друге облике образовно-вас-
питног рада из предмета енглески језик може да 
изводи: дипломирани грађевински инжењер; 
дипломирани грађевински инжењер за кон-
струкције; дипломирани грађевински инжењер 
за хидротехнику; дипломирани грађевински 
инжењер за путеве и железнице; дипломирани 
грађевински инжењер за планирање и грађење 
насеља; дипломирани грађевински инжењер за 
менаџмент, технологију и информатику у грађе-
винарству; дипломирани инжењер архитектуре; 

Наука и образовање
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дипломирани инжењер грађевинарства; мастер 
инжењер грађевинарства, претходно заврше-
не студије првог степена - основне академске 
студије у области грађевинског инжењерства; 
мастер инжењер архитектуре, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академ-
ске студије у области архитектуре и урбанизма; 
мастер инжењер урбанизма, претходно завр-
шене студије првог степена - основне академ-
ске студије у области архитектуре и урбанизма; 
мастер инжењер урбанизма и регионалног раз-
воја, претходно завршене студије првог степена 
- основне академске студије у области архитек-
туре и урбанизма. Кандидат подноси: пријаву 
на конкурс (подноси се у слободној форми); 
CV; оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом образовању; уверење да се против 
кандидата не води кривични поступак (са дату-
мом издавања у току трајања конкурса); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење да је држављанин 
Србије - не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија), на горе наведену адре-
су. Уколико кандидат до истека конкурса уз 
пријаву не достави комплетну документацију 
која је овим конкурсом захтевана, иста ће као 
непотпуна, бити одбачена. Особа за контакт: 
Марија Симић, дипл. правник, секретар Тех-
ничке школе Ваљево, телефон: 014/221-529, 
имејл: sekretar.tehnskolava@yahoo.com. Уверење 
о општој здравственој способности ће доставити 
кандидат који заснује радни однос по поменутом 
конкурсу.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРОФ. ИБРАХИМ КЕЛМЕНДИ“

17523 Прешево, 15. новембар 102 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано 
лице које испуњава следеће услове: 1) да има 
одговарајуће високо образовање, стечено: (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, уз које кандидат мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета; или (2) на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године. 
Кандидат мора да има одговарајуће образовање 
за наставника (те врсте школе) као и: 2) да има 
дозволу за рад наставника; 3) да има положен 
испит за директора школе (лиценцу директора), 
изабрани директор који нема положен испит за 
директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност, а ако не 
положи испит за директора у року од две године 
од дана ступања на дужност, престаје дужност 
директора; 4) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
5) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-

ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 6) да има држављанство Републи-
ке Србије; 7) да зна српски језик, као и језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад 
(албански); 8) да има најмање осам година рада 
у образовно-васпитној установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Уз пријаву на кон-
курс кандидат треба да приложи: доказ да има 
одговарајуће образовање (оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању), оверену 
фотокопију дозволе за рад наставника, оверену 
фотокопију лиценце за директора школе (ако је 
поседује), доказ да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за дела из тачке 5) овог конкурса, 
које издаје надлежна полицијска управа, доказ 
о држављанству Републике Србије - не старије 
од шест месеци, доказ о знању српског језика, 
потврду о дужини рада у образовно-васпитној 
установи на пословима образовања и васпи-
тања, доказе о резултатима стручно-педагошког 
надзора у свом раду (извештај просветног савет-
ника), остале податке које сматра корисним у 
циљу свог избора (преглед кретања у служби, 
друге доказе о сопственим стручним и организа-
ционим способностима). Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са ученицима, не старији од шест месеци, 
прибавља се пре закључења уговора о раду. 
Пријаву на конкурс заједно са документацијом 
доставити школи на горенаведену адресу. Бли-
же информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, на телефон: 017/660-105.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
17500 Врање, Пионирска 5

тел. 017/400-630

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
са 50% радног времена, на 

одређено време ради замене 
одсутног запосленог, а најкасније до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа из члана 24 Закона 
о раду треба да испуњава и услове предвиђене 
одредбама члана 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др. закон и 
10/2019) и то: одговарајуће образовање у скла-
ду са чланом 140 Закона о основама сисyтема 
образовања и васпитања, као и у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(“Службени гласник - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 
13/2018) за рад на радном месту наставника 
разредне наставе и рад на радном месту настав-
ника српског језика; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-

ницима; да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање и давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународном правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије 
и да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: 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; ориги-
нал / оверену копију уверења о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци; ори-
гинал / оверену копију извода из матичне књиге 
рођених; уверење о неосуђиваности не старије 
од 6 месеци (овај документ издаје МУП - поли-
цијска управа); радну биографију у којој оба-
везно наводе да ли су вршили психолошку про-
цену способности код НСЗ и када су је вршили, 
телефон за контакт; доказ да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Кандидат који буде изабран, пре 
закључења уговора о раду доставља уверење о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или копији која је прописно 
оверена код јавног бележника. Потребна доку-
ментација, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, доставља се школи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс 
спроводи Конкурсна комисија именована одлу-
ком директора школе. Кандидати који буду иза-
брани у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима, коју врши НСЗ применом стадардизованих 
поступака. Уколико је већ извршена психолош-
ка процена способности (у периоду 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), 
кандидат ће у пријави назначити када и где је 
извршена. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности 
за рад са децом и ученицима. Конкурсна коми-
сија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Разговор са кандидатима обавиће се у просто-
ријама школе, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на бројеве контакт 
телефона које су навели у својим пријавама. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и нера-
зумљиве пријаве неће се разматрати. Ближе 
информације о јавном конкурсу могу се добити 
на телефон: 017/400-630. Пријаве са потреб-
ном документацијом достављају се лично или 
поштом у затвореним ковертама са назнаком „За 
конкурсну комисију”, на горенаведену адресу.
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ВИСОКА ШКОЛА ПРИМЕЊЕНИХ
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

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

Асистент за ужу научну област 
Производне технологије у 
машинском инжењерству

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет и мастер 
академске студије одговарајућег смера, са про-
сечном оценом најмање 8 за сваки од претход-
них степена студија и уписане докторске студије. 
Општи и посебни услови за избор у звање су 
прописани члановима 82 и 84 Закона о високом 
образовању, Статутом школе и Правилником о 
избору наставника и сарадника. Пријаве канди-
дата са прилозима (биографија, списак научних 
радова, сами радови, оверене дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству), подносе се 
на адресу: Висока школа примењених струков-
них студија, 17500 Врање, Филипа Филиповића 
20, у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
 „9. СРПСКА БРИГАДА“

19370 Бољевац, Кнеза Милоша 11

Педагошки асистент
на одређено време за школску 
2019/2020. годину, односно до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа, 
било ког смера; завршен програм обуке за педа-
гошког асистента - 9 модула у трајању од 196 
часова (36 ЕСПБ). Кандидат уз молбу прилаже: 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању и језику на 
коме су се школовали, уверење о држављанству 
(оригинал или оверену фотокопију), не старије 
од 6 месеци, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију) не старији 
од 6 месеци, оверену фотокопију сертифика-
та о завршеном програму обуке за педагошке 
асистенте , уверење о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривична дела за која 
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-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дело против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом (лекарско уверење) изабрани кандидат 
доставља пре закључења уговора о раду. Прија-
ве доставити на адресу: Основна школа „9. срп-
ска бригада“, Кнеза Милоша 11, 19370 Бољевац, 
са назнаком „За конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. Рок 
за подношење молбе је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса.

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
19000 Зајечар, Лењинова 1

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

радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат 
треба да испуњава и услове у складу са чл. 139 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања, и то: да има одговарајуће обра-
зовање из члана 140 Закона о основама систе-
ма образовања 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 пси-
хичку, физичку и здравствену способност 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 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 кривичних дела против полне слободе, 

против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Минстарства просвете, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају школи. Уз пријавни форму-
лар достављају и следећу документацију: краћу 
биографију, оверену копију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, кандидат који има 
високо образовање стечено на студијама дру-
гог степена доставља оверену копију дипломе 
другог степена и оверену копију дипломе основ-
них 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 дискри-
минаторно понашање (потврда, уверење или 
други документ издат од стране МУП-а РС, ори-
гинал не старији од 6 месеци); доказ да кандидат 
има држављанство Републике Србије (оригинал 
уверења, не старији од шест месеци); доказ о 
познавању српског језика, као језика на коме се 
остварује образовно-васпитни рад - доставља 
само кандидат који није стекао образовање на 
српском језику (потврда, уверење или други 
документ којим се доказује да је испит из срп-
ског језика положен по програму одговарајуће 
високошколске установе - оригинал или овере-
на фотокопија); доказ да против кандидата није 
покренут кривични поступак за кривична 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 и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима под-
носи се пре закључења уговора о раду. Школа 
није у обавези да враћа конкурсну документа-
цију. Благовременом пријавом на конкурс сма-
тра се пријава која је непосредно предата школи 
пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику препо-
ручене 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. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријава се може поднети у просторијама 
школе или предати препорученом поштом на 
адресу: ОШ „Ђура Јакшић“ у Зајечару, Лењино-
ва 1, 19000 Зајечар, у затвореној коверти са наз-
наком “За комисију за избор“. Рок за подношење 
пријаве је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Информације о конкурсу могу се добити на 
број телефона 019/3400-517.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

“ЉУБИЦА РАДОСАВЉЕВИЋ НАДА“
Зајечар, Ђердапска бб

 
Оглас објављен у публикацији Послови 
бр. 849 од 02.10.2019. године се поништа-
ва се у целости.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ОШ “ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“
19341 Грљан, Зорана Радмиловића 10

Наставник историје
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за 45% норме

Наставник грађанског васпитања
у другом циклусу основног 

образовања и васпитања, на 
одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за 10% норме

Наставник - Свакодневни живот у 
прошлости

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

за 5% норме

Наставник разредне наставе
у комбинованом одељењу од четири 

разреда у издвојеном одељењу у 
Вратарници, на одређено време ради 

замене одсутног запосленог преко 
60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат 
за радно место наставника треба да испуњава 
услове из члана 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, („Сл. гласник РС” бр. 
88/17, 27/18 - др. закон и 10/19): има одгова-
рајуће образовање (у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Лице из става 1 тачка 1) подтачка 
(2) члана 140 мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета 
и образовање у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени глас-
ник - Просветни гласник”, број 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) и Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни 
преглед РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16 
и 2/17); б) има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; в) 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примање мита или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 

утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи: краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном; оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми (овера 
не старија од шест месеци); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије (овера не старија од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (овера не старија од 6 месеци); 
доказ о неосуђиваности за наведена кривична 
дела надлежне полицијске управе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет странице Министарства просвете, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом, достављају школи. 
Лекарско уверење којим се потврђује да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима подноси се пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве са потребном документацијом и одштам-
паним пријавним формуларом доставити на 
адресу: ОШ „Владислав Петковић Дис“ у Грљану, 
Зорана Радмиловића 10, 19341 Грљан. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ЗРЕЊАНИН

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

„МИХАЈЛО ПУПИН“
Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб

тел. 023/550-515, факс: 023/550-520
www.tfzr.uns.ac.rs

1) Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Информационе технологије
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор техничких наука; у звање ван-
редни професор може бити изабрано лице које 
испуњава услове из члана 74 Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Техничког 
факултета „Михајло Пупин“ Зрењанин.

2) Наставник у звање доцент 
/ ванредни професор за ужу 

научну област Текстилно одевне 
науке

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: доктор наука; у звање доцент и ван-
редни професор може бити изабрано лице које 
испуњава услове из члана 74 Закона о високом 
образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Техничког 
факултета „Михајло Пупин“ Зрењанин.

3) Наставник у звањe доцент/
ванредни професор за ужу 

научну област Методика наставе 
политехнике

УСЛОВИ: доктор техничких наука; у звање доцент 
и ванредни професор може бити изабрано лице 
које испуњава услове из члана 74 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Техничког 
факултета „Михајло Пупин“ Зрењанин.

Посебни услови: потребно је да кандидат има 
компетенције за рад у образовању (завршене 
студије доктора техничких наука и стечено обра-
зовање из педагошко психолошко дидактичко 
методичких дисциплина током школовања).

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фото-
копије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и сами радови), подносе 
се Факултету у року од 8 од дана објављивања 
у публикацији „Послови“, на адресу: Технички 
факултет „Михајло Пупин“ Зрењанин, Ђуре Ђако-
вића бб, са назнаком „За конкурс“. Контакт теле-
фон: 023/550-501.

4) Наставник у сва звања за ужу 
научну област Индустријско 

инжењерство у експлоатацији 
нафте и гаса

доцент и ванредни професор на 
одређено време од пет година, 

редовни професор на неодређено 
време

2 извршиоца

УСЛОВИ: доктор наука; у звање доцент, ванред-
ни и редовни професор може бити изабрано лице 
које испуњава услове из члана 74 Закона о висо-
ком образовању, утврђене подзаконским актима 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Техничког факултета „Михајло Пупин“ Зрењанин.

Посао се не чека, посао се тражи
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ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641, 023/566-022

Наставник предметне наставе - 
физичко васпитање

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, 

са 20% радног времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих усло-
ва прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду 
(“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 
32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 
95/18 - аутентично тумачење), треба да испуња-
ва и посебне услове прописане чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања, 
односно да: 1. има одговарајуће образовање: у 
складу са чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања које је стекао: а) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: студије другог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета и студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; в) изузетно, наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог сте-
пена (основне академске, односно струковне и 
специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
У складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника, стручних сарадника и помоћ-
них наставника у гиммазији („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, број 15/13, 11/16, 2/17, 
11/17 и 13/18): професор физичког васпитања; 
дипломирани педагог физичке културе; профе-
сор физичке културе; професор физичког васпи-
тања - дипломирани тренер са назнаком спортске 
гране; професор физичког васпитања - дипломи-
рани организатор спортске рекреације; професор 
физичког васпитања - дипломирани кинезитера-
пеут; дипломирани професор физичког васпи-
тања и спорта - мастер; дипломирани професор 
физичког васпитања и кинезитерапије - мастер; 
мастер професор физичког васпитања и спорта; 
мастер професор физичког васпитања и кинези-
терапије; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет); 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Учесници конкурса треба да доставе: 
попуњен пријавни формулар који се налази на 

званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја (http://www.
mpn.gov.rs); оригинал или оверену фотокопију 
дипломе (уверења) о траженој врсти и  степену 
стручне спреме; оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о држављанству Републике Србије; 
доказ о испуњавању услове из члана 139 став 1 
тачка 5 Закона о основама система образовања 
и васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на коме се 
остварује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу са 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима доставља само изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Рок за подно-
шење пријава са потребним доказима о испуња-
вању услова конкурса је 8 дана, рачунајући од 
дана објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве биће одба-
чене. Пријаве се шаљу поштом или предају лично 
на адресу: Зрењанинска гимназија, 23000 Зрења-
нин, Гимназијска 2, са назнаком: „За конкурс”. 
Сва потребна обавештења можете добити од 
секретара школе, лично или  телефоном на број: 
023/580-641 и 023/566-022.

Наставник предметне наставе - 
немачки језик

у одељењима у којима се настава 
изводи на мађарском језику, на 

одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стекло а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; в) изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. У складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у гиммазији 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17 и 13/18): профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки 
језик и књижевност; професор немачког језика 

и књижевности и италијанског језика; мастер 
филолог (студијски програм или главни пред-
мет, односно Немачки језик и књижевност); мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Немачки језик и књижевност); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет), 2. има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три 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 кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање, 4. има држављанство 
Републике Србије; 5. зна српски језик и мађар-
ски језик - на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Учесници конкурса треба да доста-
ве: попуњен пријавни формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја (http://
www.mpn.gov.rs); оригинал или оверену фото-
копију дипломе (уверења) о траженој врсти и  
степену стручне спреме; оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републи-
ке Србије; доказ о испуњавању услове из члана 
139 став 1 тачка 5 Закона о основама система 
образовања и васпитања односно да је лице 
стекло средње, више или високо образовање на 
језику на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад или је положило испит из тог језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве (оригинал или оверена фотокопија) - српски 
језик и мађарски језик; оригинал или оверена 
фотокопија уверења (извода из казнене евиден-
ције) Министарства унутрашњих послова којим 
кандидат доказује да није осуђиван у складу 
са чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања; доказ о 
психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са ученицима доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана, рачу-
најући од дана објављивања текста конкурса у 
публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве биће одбачене. Пријаве се шаљу 
поштом или предају лично на адресу: Зрења-
нинска гимназија, 23000 Зрењанин, Гимназијска 
2, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или телефоном на број: 023/580-641 и 
023/566-022.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ЗРЕЊАНИНСКА ГИМНАЗИЈА
23000 Зрењанин, Гимназијска 2
тел. 023/580-641, 023/566-022

Наставник предметне наставе - 
рачунарство и информатика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 80% радног времена

УСЛОВИ: учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона 
о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове пропи-
сане чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања, односно да: 1. има 
одговарајуће образовање: у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања 
које је стекло а) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета и студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; б) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; в) изузетно, наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем. У складу са Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник”, број 15/13, 11/16, 2/17, 11/17 
и 13/18): професор информатике, односно 
дипломирани информатичар; професор мате-
матике, односно дипломирани математичар 
- смер рачунарство и информатика; дипло-
мирани инжењер електротехнике, сви смеро-
ви осим енергетског; дипломирани инжењер 
електронике, сви смерови осим индустријске 
енергетике; дипломирани инжењер за инфор-
мационе системе, одсеци за информационе 
системе и информационе системе и техно-
логије; дипломирани инжењер организације 
за информационе системе, одсеци за инфор-
мационе системе и информационе системе и 
технологије; дипломирани инжењер органи-
зационих наука, одсеци за информационе сис-
теме, информационе системе и технологије, 
одсек за управљање квалитетом; дипломи-
рани инжењер информатике, односно дипло-
мирани инжењер рачунарства; дипломирани 
економист, смерови: кибернетско-организа-
циони, економска статистика и информатика, 
економска статистика и кибернетика, статис-
тика и информатика или статистика, инфор-
матика и квантна економија; дипломирани 
информатичар; дипломирани информатичар - 
пословна информатика; дипломирани инфор-
матичар - професор информатике; дипломи-
рани информатичар - мастер; дипломирани 
професор информатике - мастер; дипломира-
ни информатичар - мастер пословне пословне 
информатике; дипломирани инжењер органи-
зационих наука - мастер, студијски програм 

Информациони системи и технологије; мастер 
математичар; мастер информатичар; мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства; мас-
тер инжењер информационих технологија; 
мастер инжењер организационих наука (сту-
дијски програм Информациони системи и тех-
нологије; мастер математичар; мастер инфор-
матичар; мастер инжењер електротехнике и 
рачунарства; мастер инжењер информацио-
них технологија; мастер инжењер организа-
ционих наука (студијски програм Информа-
циони системи и технологије или Софтверско 
инжењерство и рачунарске науке); мастер 
професор информатике и математике; мастер 
инжењер софтвера; мастер инжењер инфор-
мационих технологија и система; мастер про-
фесор предметне наставе (претходно заврше-
не студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет). 
Лица из става 1 ове тачке која су стекла ака-
демско звање мастер, морају имати, у окви-
ру завршених студија, положено најмање 
пет информатичких предмета (од тога нај-
мање један из области Програмирање и нај-
мање један из области Објектно оријентисано 
програмирање) и најмање три предмета из 
области Математика, што доказују потврдом 
издатом од стране високошколске установе. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информати-
ка може изводити и лице које је стекло ака-
демско звање мастер, а у оквиру завршених 
студија има положених пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и нај-
мање три предмета из области Математика. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног 
рада из предмета Рачунарство и информати-
ка може да изводи и лице које је на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири 
године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, 
савладало програм рачунарства и информа-
тике од најмање четири семестра. Уколико 
школа преузимањем или конкурсом не заснује 
радни однос са лицем које испуњава услове 
из става 1, 3 и 4 ове тачке, наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада за предмет 
Рачунарство и информатика могу да изводе и 
лица која су стекла стручни назив струковни 
специјалиста, ако у оквиру завршених студија 
имају положено најмање пет информатичких 
предмета (од тога најмање један из области 
Програмирање и најмање један из области 
Објектно оријентисано програмирање) и нај-
мање два предмета из једне или две следеће 
области - Математика или Теоријско рачунар-
ство. Испуњеност услова из ст. 3-5 ове тачке 
утврђује министарство надлежно за посло-
ве образовања, на основу наставног плана и 
програма студија, односно студијског програ-
ма. 2. Лице треба да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. није осуђивано 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, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4. има 
држављанство Републике Србије; 5. зна срп-

ски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Учесници конкурса треба 
да доставе: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја (http://www.mpn.gov.rs); оригинал 
или оверену фотокопију дипломе (уверења) 
о траженој врсти и  степену стручне спреме; 
оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тач-
ка 5 Закона о основама система образовања и 
васпитања односно да је лице стекло средње, 
више или високо образовање на језику на 
коме се остварује образовно-васпитни рад или 
је положило испит из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе (ориги-
нал или оверена фотокопија) - српски језик; 
оригинал или оверена фотокопија уверења 
(извода из казнене евиденције) Министарства 
унутрашњих послова којим кандидат доказује 
да није осуђиван у складу са чланом 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања; доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са уче-
ницима доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава са потребним доказима о испуњавању 
услова конкурса је 8 дана, рачунајући од дана 
објављивања текста конкурса у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Посло-
ви”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
биће одбачене. Пријаве се шаљу поштом 
или предају лично на адресу: Зрењанинска 
гимназија, 23000 Зрењанин, Гимназијска 2, 
са назнаком „За конкурс”. Сва потребна оба-
вештења можете добити од секретара школе, 
лично или телефоном на број: 023/580-641 и 
023/566-022.

Школа је знање,
посао је занат
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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Национална служба за запошљавање - Филијала Шабац организовала је традиционални јесењи сајам запошљавања у Шапцу. 
Око педесет послодаваца понудило је преко двеста тридесет слободних радних места за раднике различитих профила и степена 
стручне спреме. Да је непосредан сусрет послодаваца и незапослених један од најбољих начина да се пронађе радно место, показује 
податак да се у наредних шест месеци након сајма запосли око тридесет посто пријављених.

Сајам је отворио директор Филијале Шабац НСЗ Радивоје Мићић, који је истакао да послодавци присутни на сајму запошљавају 
укупно седамдесет одсто радне снаге у овом региону. „Очекујем да ће незапослена лица која ће данас оставити радне биографије на 
штандовима послодаваца, у наредних шест месеци имати прилику да потпишу уговор о раду“, нагласио је Мићић.

Међу понуђеним пословима највише се тражила грађевинска струка, затим радници у производњи, возачи, тесари, магационе-
ри, архитекте, комерцијалисти и машински инжењери.

„Наша компанија у Шапцу послује од 2016. године и 
тренутно имамо преко три хиљаде запослених. Од самог 
старта пратимо тенденцију раста када је у питању број 
запослених и тако ће бити и у наредном периоду. Запо-
шљавамо кандидате свих образовних профила, са ис-
куством, без искуства, на различитим позицијама, како 
у производњи, тако и у другим секторима“, изјавила је 
Сузана Петровић, из компаније „Јазаки“ (Yazaki).

Незапослени су били у прилици да на сајму успоста-
ве контакте са послодавцима, представе се и предају своје 
пријаве. Да је сваки посао у оквиру квалификације за 
одређена радна места добродошао, потврдили су и Шапча-
ни свих узраста и генерација. На питање колико су овакви 
сајмови битни за незапослене, кажу да су веома битни и да 
им се на овај начин пружа шанса да на једном месту про-
нађу више понуда код различитих послодаваца.

У Филијали Шабац Националне службе за запошља-
вање у току је и промоција мере за субвенционисање 
послодаваца за отварање нових радних места и обука 
приправника са високим и средњим образовањем, као и 
ангажовање лица за обуке у грађевинарству, заварива-
че, тесаре, зидаре, укупно четрдесет полазника.

На Сајму запошљавања у Љубовији, који је организо-
вала лозничка филијала Националне службе за запошља-
вање, представило се 14 послодаваца који су понудили 80 
радних места. Око четири стотине тражилаца посла је у 
сали Скупштине општине Љубовија имало прилику да се у 
директном разговору представи послодавцима, преда своје 
радне биографије и упозна са конкретним потребама посло-
даваца за одређена занимања. Посла је било за раднике раз-
личитих профила и степена образовања, а била су оглашена 
радна места за конобаре, куваре, шиваче, заступнике продаје 
осигурања, пекаре, возаче, програмере, инжењере рударства 
и први пут за пастире, у Земљорадничкој задрузи „Руђо и 
Бранило“. Највећи број слободних радних места огласила је 
компанија „Mims Ream“ д.о.о., укупно 31, затим Рудник олова 
и цинка „Велики Мајдан“ - 10 и компанија Д.о.о. „Невен“, која 
је огласила 8 радних места.

Сајам је у име Општинске управе Љубовија посетио на-
челник Мирослав Ненадовић, који је истакао да општина Љу-
бовија у сарадњи са Националном службом за запошљавање покушава да смањи стопу незапослености у азбуковачком крају и 
подстицајним мерама за запошљавање омогући што већем броју људи да нађу посао и реше своје егзистенцијално питање.

Послодавци у Љубовији истичу да су им сајмови запошљавања веома важни, јер имају прилику да између великог броја кан-
дидата изаберу оне који одговарају потребама конкретних радних места. Тражиоци посла сматрају да у директном контакту са 
послодавцима могу себе да представе много боље него у пословној биографији, да покажу да су заиста заинтересовани за посао, 
да желе да се докажу, да су одговорни у послу и спремни на тимски рад.

На штанду Националне службе за запошљавање велико интересовање било је за програм сарадње Републике Србије и Слове-
није, пре свега за ангажовање возача, а сви заинтересовани послодавци и незапослена лица имали су прилику да се упознају са 
актуелним програмима и мерама НСЗ за подстицај запошљавања. Тражиоцима посла била је пружена и помоћ у писању CV-a.

САЈМОВИ ВЕОМА БИТНИ ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ

ПОДСТИЦАЈНЕ МЕРЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

Сајам запошљавања у Шапцу

Сајам запошљавања у Љубовији

Мирослав Радуловић

Катарина Јовичин
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Н ационално удружење за развој органске производње 
„Сербиа органика“ (Serbia Organica) обележило је 10 го-
дина постојања, а министар пољопривреде, водоприв-
реде и шумарства Бранислав Недимовић најавио је да 

ће следеће године бити вишеструко повећане субвенције за ор-
ганску пољопривредну производњу.

Недимовић је на прослави поводом јубилеја казао и да 
органску производњу види као невероватну прилику за нашу 
државу када је у питању тржиште западне Европе, као и да 
је министарство спремило новитете за следећу годину у виду 
пољопривредних субвенција.

„Идеја је да неколико пута повећамо субвенцију за органс-
ку пољопривредну производњу, како бисмо што већи број људи 
укључили у то, јер не постоји боља прича да се направи што 
већа додата вредност него што је органска пољопривреда”, ис-
такао је министар.

Додао је да држава мора наћи и начин како да финансира 
прелаз из конвенционалне у органску производњу и да про-
извођачима помогне да тај процес што лакше превазиђу, а са 
друге стране да их подстакне кроз новац. Наводећи да сада по-
стоји 6.000 произвођача у органској производњи, он је казао да 
је Србији потребно више.

Немачки ГИЗ већ десет година подржава органску произ-
водњу у Србији, а шефица привредног одељења амбасаде Не-
мачке Анне-Кристин Пиплица казала је да је један од главних 
циљева трајно развијање органске пољопривреде и установља-
вање одрживог ланца стварања додате вредности.

„Окосница успеха органске пољопривреде јесте компети-
тивност или могућност произвођача да држе корак са тржиш-
ном утакмицом, како у локалном окружењу, тако и у ширим 
окружењима и да добију приступ европском тржишту”, објас-
нила је Анне.

Она је додала да се органска пољопривреда данас препо-
знаје и уважава као сектор са изузетним развојним потенција-
лом, а да органска производња у Европи доживљава процват.

Председница УО „Сербиа органика“ Снежана Ољача наве-
ла је да је мисија те асоцијације да повезује људе, а да им је 
главни задатак да праве мреже како би се тај сектор развио уз 
помоћ информација.

“Сматрам да нам је то најважнији задатак у овој деценији, 
да постоји база података произвођача где се људи повезују 
електронским путем”, истакла је Снежана Ољача и додала да 
се та база електронски прегледа из више од 100 земаља широм 
света.

Органска производња у Србији убрзано расте 
Органска производња, као систем одрживе пољопривреде 

са великим економским потенцијалом, бележи тренд раста у 
целом свету, а ова тенденција, како наводе из Немачке органи-
зације за међународну сарадњу - ГИЗ, важи и за Србију.

У последњих десет година, површина земљишта укључе-
ног у органску производњу у Србији порасла је више од осам 
пута, наводи се у саопштењу ГИЗ-а. Позитиван тренд раста 
органске производње у Србији, додаје се даље, прати и сектор 
анималне производње, као и сектор прерађивачке индустрије 
органских производа.

Такође, све већи број органских произвођача из Србије из-
вози своје производе, док је потрошачима у Србији доступна 
разноврсна понуда домаћих органских прерађевина.

Ивана Симић, генерални секретар „Сербиа органике“, каже 
да је било много изазова у органској производњи, попут креи-
рања и адекватне примене прописа и стимулативних мера 
подршке сектору, изградње инстуционалних оквира, недостат-
ка знања о методама органске производње, недовољне повеза-
ности примарног и прерађивачког сектора...

Из ГИЗ-а истичу да су, у оквиру пројекта „Развој приватног 
сектора у Србији” (ПСД), у протеклих десет година у сарадњи 
са многобројним партнерима организовали и подржали низ 
активности са циљем јачања органског сектора у Србији. Кроз 
подршку и у сарадњи са Министарством пољопривреде, шу-
марства и водопривреде, израђен је Програм за развој органске 
производње, који је усвојен као интегрални део Националног 
програма руралног развоја 2018-2020. године.

У сарадњи са Министарством пољопривреде и Дирекцијом 
за националне референтне лабораторије, уз подизање капаци-
тета Акредитационог тела Србије, развијен је и усклађен са ЕУ 
регулативом ефикасан контролни систем у овој области, при-
знат од стране Европске комисије за обављање послова серти-
фикације органских производа.

ВИШЕСТРУКО ВЕЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ 
ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ

Извор: Танјуг, Блиц

У Србији тренутно 6.000 произвођача органске хране
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Због застарелог сортимента и система узгоја, многе воћне 
културе у Србији дају веома мале приносе и лошији квалитет 
плода, што је ограничавајући фактор за извоз, а самим тим и за 
профит. Стручњаци препоручују да се поред традиционалних 
воћки подижу засади воћа које је дефицитарно на европском 
тржишту. 

Воћке је најбоље садити у јесен, када је земљиште још то-
пло и влажно, па одмах почиње раст корена. Ако неко жели 
да се упусти у производњу воћа, стручњаци препоручују да то 
учине са крушкама и трешњама. 

Сорте које се тренутно гаје у већини домаћинстава користе 
се за индустријску производњу и продају се по ниским цена-
ма, док савремено воћарство захтева новији сортимент. „Сорте 
крушака које се узгајају у Србији продају се по цени од 30 до 
50 динара, а сорте које се сада шире у Европи су од 70 до 100 
динара. Друга предност јесте то што ове сорте рано стижу и 
дају велике приносе“, објашњава Милош Павловић из Центра 
за расадничарство Шабац.

Уз то, подршка стручних служби и финансијски бенефити 
охрабрују пољопривреднике. „Реч је о италијанским сортама 
кармен и турандот, код којих се остварује два или три пута 
већи профит од крушака које се гаје у Србији. Крушке на брање 
стижу око 10. јула, баш у време када на тржишту нема тог воћа. 

Плодови су крупни и квалитетни, постижу високу цену, те је 
избор сорте најзначајнији елемент са аспекта рентабилности“, 
објашњава Павловић, дипломирани инжењер пољопривреде.

За хектар крушака потребно је око 3.000 садница. Цена 
једне саднице је од 1,5 до 2 евра. За садни материјал потреб-
но је 6.000 евра. Систем за наводњавање је око 600 евра, плус 
трошкови садње. Нега у првој години кошта око 1.000 евра, а у 
следећој око 1.500. „До комерцијалног рода треба уложити око 
10.000 евра. Очекивани први род у трећој години креће се око 
10 тона, по просечној продајној цени од 0,5 до 1 евра, скоро да 
се може вратити улагање, док се у четвртој години уз примену 
агротехнике постиже 30 тона рода и тада се враћа улагање и 
дуплира зарада. Како биљка расте, повећавају се и улагања“, 
напомиње Павловић.

Друга воћна култура која може бити добар бизнис у Србији 
је трешња. Улагања по хектару су слична трошковима за поди-
зање засада крушке, али је реч о огромном потенцијалу који 
је неискоришћен, јер је трешња дефицитарна на европском и 
светском тржишту. Број садница по хектару је од 800 до 1.200. 
Принос се повећава три до четири пута у односу на трешњу 
која се сад гаји. 

Трешње које се код нас гаје имају 4-6 грама, а новије сор-
те су тежине 10-14 грама и то је огромна разлика. У новим 
системима узгоја, са новим подлогама из серије гизела, цена 
садница је 7-8 евра, тако да у старту треба уложити минимум 
6.000 евра. „Оптимални принос је 20 тона по хектару, а цена 
иде од 1,8 до 2 евра. Први комерцијални род се може очеки-
вати у трећој години, а пун род од четврте до пете године, уз 
примену свих агро и помотехничких мера. Од четврте године 
уложена средства се враћају и остварује се добит“, објашњава 
Милош Павловић, који има засаде крушке и трешње на десетак 
хектара.

Још једна од предности је што држава субвенционише 50 
одсто трошкова без ПДВ-а за садни материјал, системе за на-
водњавање и механизацију. Извор: блиц.рс

КРУШКЕ И ТРЕШЊЕ ТРАЖИ ЕВРОПА
Од узгоја ког воћа се може најбоље зарадити

Стручњаци препоручују да се поред традиционалних воћки подижу 
засади воћа које је дефицитарно на европском тржишту

     
ВЕЛИКА УЛАГАЊА, АЛИ И ПРОФИТ

   Онај ко има жељу и вољу, као и стрпљење за бављење воћар-
ском производњом у Србији, може да профитира и од садње 
лешника, ораха, малина, купина или пак парадјза. Предуслов су 
финансијска улагања која су велика и која се пре свега односе на 
куповину обрадивог земљишта за оне који га немају, а желе да се 
баве узгојем воћа. Цена обрадивог земљишта у Србији варира у 
зависности од класе и региона. У Војводини, најквалитетнија ора-
ница у Бачкој достиже цену и до 20.000 евра, у Срему од 10.000 до 
15.000 евра, док је у Јужном Банату у распону од 12.000 до 15.000 
евра. У Расинском округу је за ар земље потребно издвојити око 
300 евра, а цена 35 ари земље са засађеним малињаком у Ариљу 
кошта 13.500 евра. 
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Предузетничка прича

Производњу месних прерађевина за своје потребе породично домаћинство 
Војновић из Кузмина претворило је у успешан бизнис. Потражња за њиховим 

производима, пре свега куленом, разлог је да из године у годину унапређују
и повећавају производњу

СРЕМСКИ КУЛЕН ЦЕЊЕН И ТРАЖЕН

П ородично пољопривредно газ-
динство Војновића из Кузмина 
(општина Сремска Митровица) 
већ више од десет година успеш-

но се бави продајом месних прерађевина 
као што су кулен, кобасице, сланина. „То 
су нам главни производи, а све радимо 
на традиционалан начин. Током зиме 
кољемо свиње, као што се то увек радило 
у нашем, а и у другим крајевима. У при-
преми производа не користимо нитратне 
соли, адитиве, сушимо месо природним 
путем, а када га осушимо продајемо га 
током године и тако из године у годину“, 
каже Саша Војновић на почетку разго-
вора за „Послове“. У три реченице он је 
сажео суштину породичног посла, али је 
прича о преради меса на пољопривред-
ном газдинству Војновић свакако много 
шира. Требало је много рада, одрицања 
и времена да би се данас већ могло го-
ворити о Војновићима као једним од 
најпознатијих произвођача сухомесна-
тих производа не само у Срему, већ и у 
добром делу Србије.

„Наш крај је одавно познат по про-
изводњи сухомеснатих производа, по-
себно кулена. Кузмин је центар произ-
водње кулена и ту се, могу рећи, прави 
најбољи кулен у нашој земљи. У селу је 
то баш велика традиција, свака кућа има 
производњу за своје потребе. Наравно, 
не само кулена, већ и кобасица, шунке, 
сланине...“, прича Војновић, додајући да 
је пре десетак година дошао на идеју да 
породица почне да део производа и про-
даје, а не само да их праве за сопствене 
потребе.

„Још пре 15-20 година смо имали за-
хтеве од мојих пријатеља, пошто су им се 
свиђали моји производи, а нису имали 
где да их купе, да их директно купују од 
нас. Већ тада смо кренули да производи-
мо све више и круг је почео да се шири... 

Осим за себе, почели смо да прерађујемо 
и за продају“, каже Саша Војновић.

Он наводи да су у производњу поред 
њега укључени и родитељи, брат Ненад, 
цела породица. „Запошљавамо радни-
ке само када је сезона клања свиња и 
прављења производа, а у току године 
углавном сами радимо све што треба. 
Кулен, кобасице и све остало продајемо 
код куће, односно купци долазе на нашу 
адресу, а идемо и на манифестације на 
којима промовишемо своју понуду, али 
и продајемо“, наводи наш саговорник, 
кога смо и упознали на једној од мани-
фестација, „Јесењем укус фесту“ у Бео-
граду, где је, како смо се и сами уверили, 
владало велико интересовање за кулен 
и остале сухомеснате специјалитете из 
Кузмина.

„Сваке године узгојимо око 150 
свиња, у просеку, чије месо прерађујемо. 
Ово је озбиљан псоао, али нама у неку 
руку и хоби, јер и брат и ја радимо, ја 
сам официр у Војсци Србије, а брат чу-

вар у сремскомитровачком затвору. Отац 
је одскоро у пензији, а био је запослен у 
Митросрему“, наводи Војновић, додајући 
да је и од хобија могуће лепо зарадити.

„Наравно, у почетку је требало доста 
и уложити. Пошто смо били запослени и 
имали довољна примања, могли смо да 
све што зарадимо од продаје прерађеви-
на уложимо у даљу разраду посла. Сваке 
године смо изнова улагали, проширива-
ли поизводњу, тако да смо данас врло за-
довољни. Изградили смо товилиште, ку-
пили коморе за сушење меса, опремили 
пушнице, све што треба... Купили смо и 
машине за вакумирање и пуњење меса, 
све је то коштало, али нема развијања и 
унапређења посла без улагања“, конста-
тује наш саговорник.

У случају његове породице продаја 
и прерада меса је, дакле, постепено пре-
расла у врло озбиљан посао, пошто се по-
сле десетак година јасно виде резулати 
рада, улагања, стварања познатог имена 
на тржишту... „Дакле, сада имамо са-
тисфакцију за све што смо се протеклих 
година трудили, улагали, сада се јасно 
види да се наш вишегодишњи напор ис-
платио“, задовољно каже Саша.

Нису још пробали да пласирају ку-
лен и остале производе у иностранство, 
али су имали купаца и међу нашим љу-
дима из дијаспоре и странцима. „Свако 
из иностранства ко је пробао био је за-
довољан. Иначе, наши људи који живе 
вани купују кад су овде на одмору, па су 
наши производи стизали широм света, 

     
СТАЛНА БРИГА

   На питање да ли може рећи да су успели у послу, Војновић одговара потврдно: „Могу 
рећи да смо успели, али одређена доза стреса и даље постоји, мора се пратити произ-
водња, да ли ће све бити квалитетно. У целини гледано, мора да постоји нека брига, јер 
има ту и скривених трошкова који се не виде одмах. Морамо да водимо рачуна да искон-
тролишемо све што је боље могуће и остваримо профит од тога, јер ако се не води довољ-
но рачуна веома лако може да се падне на нулу или чак оде у минус. С друге стране, добро 
је што имамо сигуран државни посао, па се онда све ово, ипак, ради са мање стреса“.
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до свих континената - Аустралије, Аме-
рике, Азије, чак и у више држава Афри-
ке...  Људи купе овде и онда носе тамо, то 
их веже за родни крај“, прича Саша.

Сазнали смо да имају више врста 
кулена, па су и цене различите и крећу 
се од 1.800 до 5.000 динара по килогра-
му. Најскупља врста кулена је зачињена 
најбољом домаћом и јужноамеричком 
паприком, а поред њега имају и говеђи 
кулен, стандардни сремски кулен, па 
кулен у равном цреву, кулен у кати... 
„Производимо га само у току зиме, кад 
кољемо свиње и кад су ниске темепра-
туре, сушимо га и онда продајемо током 
године. Годишње произведемо и прода-
мо две до три тоне сувог меса, што је 
врло пристојно за једну породичну про-
изводњу, за посао који се ради ’успут’, 
али иза којег постоји искуство, тради-
ција, рутина... Трудимо се да одржимо 
квалитет и по томе се препознајемо, 
правимо разлику у односу друге произ-
вођаче на тржишту. Много људи прави 
кулен за продају, али ретки су они који 
га праве као за себе и на традициона-
лан начин, без стављања нитратне соли, 
адитива, или шта већ се у данашње вре-

ме додаје у месне прерађевине“, каже 
наш саговорник.  

Иако имају стандардну рецептуру 
за кулен, Војновићи покушавају сваке 
године да традиционалном производу 
додају нешто ново, како би био привлач-
нији и квалитетнији, бар за нијансу... 
„Рецимо, није наша паприка једина и 
најквалитетнија на свету, па набављамо 
и јужноамеричку паприку, тајландски 
чили, мексичку љуту паприку, зашто 
не бисмо пробали да са тим додацима 
направимо кулен. Дакле, кад одгојимо 
наше свиње како треба, кад их хранимо 
чиме треба и добијемо сировину која је 
врхунског квалитета, онда додамо најк-
валитетнију светску паприку и добијемо 
светски кулен. Паприка је, ипак, оно што 
даје кулену укус или, како кажу, шмек“, 
прича Саша.

Од њега сазнајемо да су и у називу 
своје понуде - „Кулен Војновић“ - истакли 
кулен као водећи производ. Печеницу и 
пршуту имају у мањој количини, али кад 
неко дође код њих увек може да купи и 
те производе. „Не истичемо те произво-
де као кулен, јер најквалитетније месо 
пре свега стављамо у кулен, који је наш 

главни производ. Али, поред њега, мож-
да буде нешто више домаће сланине, а 
знатно мање печенице, сувог врата, су-
вих ребара, коленица, док у сезони има-
мо и маст и чварке. Продају вршимо на 
нашем пољопривредном газдинству, што 
је иначе у свету популарно, а код нас још 
увек није. У свету људи иду директно 
код домаћина да купе производе, не иду 
у маркете. На тај начин знају од кога су 
купили и шта су купили. Надам се да ће 
ова пракса убрзо и код нас заживети, да 
ће људи који хоће и могу квалитетније 
да се хране ићи код домаћина на село, да 
виде где се производи, како се произво-
ди и шта могу да купе. Ми продајемо на 
кућном прагу, људи који су чули за нас 
ту долазе. Нама није циљ неки велики 
маркет или трговински ланац, него су 
нам у фокусу људи који хоће за себе да 
купују директно од домаћина. Узимају 
од нас и поједини ресторани из Београ-
да, да имају у свом менију, али и бројни 
Београђани за своје потребе“, објашњава 
Саша. 

Производи Војновића више пута су на-
грађивани на Међународном пољоприв-
редном сајму у Новом Саду, „Укус фесту“ 
у Београду, Сајму свиња и пољопривреде 
у Кузмину. 

Када су у питању планови за будућ-
ност, Војновић каже да никад не може да 
се предвиди како ће посао да иде даље. 
„У суштини смо задовољни оним што 
смо остварили до сада, а видећемо шта 
ће време донети, каква ће бити општа 
ситуација. Можда још мало проширимо 
производњу, мада смо ми задовољни и 
са овим нивоом. Битно је само да не про-
изведемо више робе него што можемо 
да продамо. Ако произведемо више робе 
онда морамо да спуштамо цену, мање је 
профита, долазимо у ситуацију да мо-
рамо да дајемо робу трговинама, затим 
чекамо паре, а то је као да радимо за не-
ког другог. Са продајом код куће радимо 
за себе, ми смо ти који од тог произво-
да чим га продамо имамо зараду, и док 
је тако - идемо даље. Производњу ћемо 
проширивати за количину коју можемо 
да продамо без проблема“, закључује 
Саша Војновић. Славица Даниловић

     
ПРОМОЦИЈА 

НА МАНИФЕСТАЦИЈАМА
   Саша Војновић каже да је њихова роба 
високог квалитета и за сада налази куп-
це пре свега тако што их људи препо-
ручују једни другима и долазе да купују 
код њих кући. „Они који су већ долазили, 
дођу поново. Продајемо и на појединим 
манифестацијама на којима се и рекла-
мирамо. То је прилика да нас људи виде, 
да пробају наше производе, да осете у 
чему је разлика између правог домаћег 
производа и онога који купују и једу сва-
ки дан у граду. Ко проба кулен или ко-
басицу на нашем штанду одмах примети 
разлику, тако да ту стичемо муштерије. 
Ко једном проба враћа нам се, препо-
ручују нас другима и тако је све више и 
више муштерија“, објашњава Војновић.



РАЗВОЈ ПРОИЗВОДЊЕ КРОЗ УВОЂЕЊЕ РОБОТИКЕ
У оквиру пројекта DIH² (Digital Innovation Hubs) отворен је позив 

за финансирање са циљем да се поспеши употреба роботике и срод-
них технологија у области производње, кроз програм финансирања 
компанија бесповратним средствима.

Многи велики произвођачи и компаније су развили сопствена 
технолошка решења ради оптимизације своје производње. Са друге 
стране, производна МСП се још увек сусрећу са значајним изазовима 
при аутоматизацији производње и стога нису у могућности да брзо 
реагују и прилагоде се променама на тржишту и потребама купаца. 
Главне препреке на путу ка усвајању прилагодљиве производње су 
недостатак знања и економска ограничења.

Као центар регионалне изврсности у роботици која се примењује 
у индустрији, Електротехнички факултет у Београду је један од ре-
ализатора овог пројекта Европске комисије, у оквиру којег ће се до-
дељивати бесповратна средства до 248.000 евра конзорцијумима 
сачињеним од систем интегратора и малих и средњих предузећа 
која се баве производњом, са циљем да им се помогне да усвоје и 
унапреде технологије везане за роботику.

Позив за финансирање компанија траје до 31. октобра, кроз 
пројекат ће у првих осам месеци бити пласирано близу три милиона 
евра, а до краја 2022. године чак осам милиона евра.

По правилима првог отвореног позива биће изабрано 13 пројект-
них конзорцијума, којима ће бити додељено бесповратно финанси-
рање до 248.000 евра.

Јавни позив компанијама за бесповратна средства

Развојни програм ЕУ ПРО објавио је други јав-
ни позив за подршку предузетницима и преду-
зетницама и микро и малим предузећима која се 
баве производњом, а регистрована су у периоду од 
2014. до 2018. године у 99 градова и општина који 
су укључени у реализацију програма.

Европска унија ће путем овог позива, који је 
отворен до 10. новембра, пружити подршку малом 
бизнису и унапређењу конкурентности локалне 
привреде у вредности од 2,5 милиона евра. Опре-
дељена средства намењена су за набавку опреме 
и увођење услуга, са циљем да се унапреди произ-
водња и тржишни потенцијал привредних субјека-
та и допринесе повећању запослености.

„Европска унија преко програма у сарадњи са 
Владом Републике Србије овим средствима пома-
же предузетнике, микро и мала предузећа да на-
баве или уведу нове производне технологије како 
би увећали продуктивност, унапредили квалитет 
постојећих или развили нове производе, те тако били конкурентнији на тржишту и отворили нова радна места”, рекла је Оливера 
Костић, менаџерка програма ЕУ ПРО.

Појединачни износ бесповратних средстава може бити од 10.000 до 30.000 евра, док брзорастућа и извозно оријентисана пре-
дузећа и предузетници могу да конкуришу и за износе до 70.000 евра. Предузећа морају да буду већински у домаћем приватном 
власништву, имају остварену пословну добит на крају 2018. године и измирене обавезе по основу уплате пореза и доприноса. 
Такође, корисници/це средстава треба да обезбеде финансијско учешће у пројекту у висини од 20 одсто, односно 30 одсто ако 
аплицирају за средства већа од 30.000 евра.

„Да је ово конкретна подршка привреди и предузетништву на локалном нивоу, говори податак да је 106 предузећа кроз 
први позив добило од Европске уније више од два милиона евра средстава за набавку опреме, уз очекивано повећање прихода 
и извоза од 9,4 милиона, односно 2,3 милиона евра. Још важније, они су до сада отворили 115 нових радних места и спровели 
низ активности друштвено одговорног пословања, помажући школама, вртићима и угроженим групама становништва у својим 
заједницама”, додала је Оливера Костић.

Више информација о самом позиву, критеријумима за избор корисника, начину конкурисања као и документацији за 
пријављивање, доступно је на веб-сајту ЕУ ПРО-а.

Активности ЕУ ПРО програма, који доприноси равномернијем друштвено-економском развоју Србије, Европска унија подр-
жава са укупно 25 милиона евра. Активности на терену спроводи Канцеларија Уједињених нација за пројектне услуге (УНОПС).

ОТВОРЕН ПОЗИВ ЗА ПОДРШКУ ПРЕДУЗЕТНИЦИМА

Извор: Екапија

Извор: Министарство за европске интеграције

Малом бизнису 2,5 милиона евра за набавку опреме и увођење услуга

   |  Број 850 | 09.10.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs82 





АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


