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ТЕМА БРОЈА - Широм света све више послодаваца обезбеђује рад 
од куће, како би привукли и задржали добре раднике. Истраживање 

спроведено међу домаћим компанијама показало да српски 
предузетници на овом пољу не прате светске трендове
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РАД ОД КУЋЕ – ПРЕДНОСТИ И НЕДОСТАЦИ

Бити успешан предузетник подразумева улагање великих на-
пора и доста времена. Иако закон у Републици Србији прописује да 
радна недеља не треба да износи више од 40 сати, веома често влас-
ници приватних предузећа, као и запослени на вишим позицијама 
у приватном сектору, раде дуже од прописа. Истовремено, како је 
показало најновије истраживање „Предузетнички барометар“, влас-
ници приватних предузећа су навели да је у њиховим фирмама 
радно време у највећем случају класично осмочасовно (43 одсто) 
или осмочасовно уз плаћени прековремени рад (38 одсто). Свега пет 
одсто испитаника истакло је да постоји могућност рада од куће. С 
друге стране, широм света све више послодаваца омогућава рад од 
куће, у циљу привлачења и задржавања квалитетне радне снаге. 
Тиме се не постиже само смањена стопа флуктуације запослених, 
већ и већа продуктивност и нижи издаци за закуп пословног прос-
тора, а има и других предности. О свим овим дилемама у вези са 
дужином радног времена и радом од куће пишемо у теми броја. 

На крају сваке године анализирају се и сабирају пословни ре-
зултати и у односу на урађено планирају активности за наредну го-
дину. У овом броју представљамо вам рад Филијале Пожаревац НСЗ, 
која је у 2019. години постигла изузетно добре резултате. Подаци го-
воре да је у односу на исти период прошле године за 6,97% мање не-
запослених на евиденцији те филијале, а в.д. директора Соња Мирић 
Младеновић истиче да је успеху пре свега допринео тимски рад.

У претходном периоду одржана су два сајма запошља-
вања, па је тако на сајму у београдској општини Вождовац по-
нуђено више од хиљаду радних места, а на сајму у Ћуприји 13 
послодаваца понудило је више од 50 слободних радних места.

Најављен је наставак пројекта „ОСНАЖЕНА“, који спроводи 
Кабинет министра за иновације и технолошки развој у сарадњи 
са Скупштином града Београда и Канцеларијом за младе. Проје-
кат је део програма подршке развоју и промоцији женског ино-
вационог предузетништва у Србији. У 2019. опредељено је 100 
милиона динара, а исти износ је најављен и за следећу годину. 

Предузетничку причу у овом броју посветили смо модерном 
сарачу Милану Стевановићу из Сврљига, који је упорношћу, вољом и 
умећем које је наследио од свог деде Јевротија, успео да преброди све 
препреке у послу и данас успешно пласира својих руку дела - мушке 
и женске каишеве и друге предмете од коже. „Бутици су у последње 
две-три године почели да више наручују каишеве, јер се више људи 
запослило, раде негде, па има ко и да потроши“, истиче Стевановић.
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Као и претходних година, послода-
вци на територији Пчињског округа и 
ове године су били веома заинтересова-
ни за коришћење мера активне полити-
ке запошљавања. Запослени у Филијали 
Врање НСЗ интензивно су информисали 
послодавце о свим мерама активне поли-
тике запошљавања и то путем јавних 
презентација и индивидуалних конта-
ката, како на терену тако и у просто-
ријама НСЗ. На тај начин послодавцима 
су конкретно представљени сви про-
грами и мере као и могућност посредо-
вања у обезбеђивању радника тражених 
профила који поседују одређена знања и 
вештине.

Један од најпопуларнијих програ-
ма за послодавце у Пчињском округу је 
Програм субвенције за запошљавање не-
запослених из категорије теже запошљи-
вих на новоотвореним радним местима. 
Првобитно планирана квота за овај про-
грам у Филијали Врање НСЗ је била 70 
лица и 4 лица са статусом ОСИ, да би на-
кон проширења био реализован за уку-
пно 147 лица и 5 лица са статусом ОСИ.

Прави пример да се упорност, напо-
ран рад и посвећеност послу исплате је 
Боривоје Мирчић, власник фирме за про-
изводњу намештаја „Тифани“ доо из Вла-
дичиног Хана. Након повратка са рада из 
Русије, где је провео 5 година радећи као 
подизвођач за компанију „Икеа“, дошао је 
на идеју о покретању сопственог посла. 

Производњу је покренуо још 2005. го-
дине, захваљујући средствима по угово-
ру о микрокредиту преко Фонда за раз-

вој Републике Србије, када је за оснивача 
и 6 радника одобрен програм субвенција 
за отварање нових радних места. Затим, 
2009. године Боривоје је добио средства 
за ангажовање једног лица по програму 
запошљавања приправника са средњим 
образовањем. Потом су се отвориле и 
нове могућности за проширење произ-
водње, па су 2011. године фирми „Тифа-
ни“ одобрене субвенције за отварање два 
нова радна места.

Поред поменутог програма, наш са-
говорник је користио и средства за обу-
ку на радном месту за троје људи током 
2014. године, а фирма је и у 2017. години 
пружила могућност једном раднику да 
уз помоћ субвенције за отварање нових 
радних места реши питање запослења. 
„Тифани“ тренутно послује са укупно 17 
радника, а у току ове године запослено 
је шест нових радника преко програма 
ЛАПЗ, у сарадњи са локалном самоупра-
вом Владичин Хан.

 
Боривоје Мирчић истиче да се напо-

ран рад, посвећеност послу и упорност, уз 
сталну сарадњу са НСЗ, и те како исплате, 
јер је захваљујући подршци Националне 
службе успео да из године у годину про-
ширује производњу намештаја. 

„Велика је предност када од једне 
службе можете да добијете све реле-
вантне информације, када вас запосле-
ни редовно и благовремено информишу 
о свим расписаним јавним позивима и 
конкурсима, као и о осталим активнос-
тима и услугама НСЗ“, истиче наш саго-
ворник и додаје да је од самог оснивања 

фирме изузетно водио рачуна о свим 
уговорним обавезама. По речима влас-
ника, фирма је из дана у дан, из године 
у годину, бивала све стабилнија, полако 
се ширила и пласирала све квалитетније 
производе. 

„Напоран је рад у производњи, али 
задовољан сам како пратимо темпо који 
диктира тржиште. Трендови на тржишту 
морају да се прате и када је реч о модер-
ним машинама које су неопходне за рад, 
али и материјалима који се користе за 
одређену врсту производа. Стално при-
лагођавање је неминовно и у квалитету 
и у производима“, објашњава за „Посло-
ве“ Боривоје.  

Када је реч о кадровима, власник 
каже да је фирма углавном запошља-
вала квалификоване раднике столар-
ске струке и лица без занимања, уз 
коришћење услуге посредовања На-
ционалне службе, која су уз адекват-
ну подршку стицала потребна знања 
и вештине за самосталан рад у произ-
водњи намештаја. 

У наредном периоду у плану је изла-
зак на инострано тржиште. Припреме су 
започете у делу набавке одређених ма-
шина, што би требало да буде завршено 
до краја ове године и власнику омогући-
ло да већ у 2020. конкурише за још једно 
проширивање производње, уз подршку 
НСЗ кроз Програм субвенције за отва-
рање нових радних места за лица из ка-
тегорије теже запошљивих.

Весна Станојковић

ПРАЋЕЊЕ ТРЕНДОВА - 
КЉУЧ ЗА УСПЕХ У ПОСЛУ

Сарадња НСЗ са послодавцима
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Бити успешан предузетник под-
разумева улагање великих напора 
и доста времена. Иако закон у Ре-
публици Србији прописује да рад-

на недеља не треба да износи више од 40 
сати, веома често власници приватних 
предузећа и запослени на вишим пози-
цијама у приватном сектору раде дуже 
од прописа.

Више од 80 одсто предузетника који 
су учествовали у овогодишњем истра-
живању ЕY „Предузетнички барометар“, 
истакло је да њихов радни дан траје дуже 
од стандардних осам радних сати, с тим 
што 23 одсто њих наводи да раде дуже од 
10 сати дневно. Уколико се подаци ово-
годишњег истраживања упореде са ис-
траживањем које је компанија ЕY спро-
водила пре две године, види се велики 
помак, с обзиром да је тада чак 45 одсто 
испитаника истакло да раде дуже од 10 
сати. Ове године, 59 одсто предузетника 
који воде успешне, брзорастуће компа-
није у Србији навело је да њихов радни 
дан траје између осам и 10 сати, док је 
овај проценат пре две године износио 38 
одсто. Непуних 20 одсто предузетника 
истакло је да ради осам сати дневно или 
мање.

Према истраживању које је 2016. 
године спровела британска компанија 
„Морган Мекинли“ (McKinley), у ком је 

испитано две хиљаде британских радни-
ка, показало се да просечан радник ефи-
касно ради само три сата дневно, без об-
зира на чињеницу да проводи осам или 
више сати у канцеларији свакодневно. 
Мада ниво продуктивности не расте про-
порционално са растом радних сати, чак 
84 одсто испитаника ове студије истакло 

је да ради више од уговорених 40 радних 
сати недељно.

Трећина ових испитаника истакла је 
да њихова продуктивност расте када се 
званично заврши радни дан, а као главни 
разлози повећане продуктивности на-
воде се мање ометања и већа тишина у 
канцеларији него током радног дана.

Привући, а потом задржати и моти-
висати квалитетан кадар, традиционал-
но је проблем многих компанија, како у 
Републици Србији, тако и у свету. Преко 
80 одсто испитаника овогодишњег ис-
траживања истакло је да је задржавање 
и мотивисање квалитетног кадра један 
од најзначајнијих изазова који има ути-
цај на пословање компаније. Такође, чак 
60 одсто ових компанија има проблем 
да пронађе квалитетан кадар који може 
одговорити потребама бизниса. Оваква 
потреба указује да треба размотрити 
како мотивисати праве људе на квали-
тетан рад, самим тим јавља се и опција 
како се прилагодити жељама радника у 
циљу постизања њихове високе продук-
тивности.

Широм света, све више послодава-
ца обезбеђује рад од куће, а све у циљу 
привлачења и задржавања квалитетне 
радне снаге. Тиме се не постиже само 
смањена стопа флуктуације запослених, 

РАД ОД КУЋЕ – ПРЕДНОСТИ И 
НЕДОСТАЦИ

ТЕМА БРОЈА  Српски предузетници о просечном радном времену у Србији и  
колико је оно ефективно

У најновијем истраживању „Предузетнички барометар“ власници приватних 
предузећа навели су да је радно време у највећем случају класично, осмочасовно 
(43 одсто) или осмочасовно уз плаћени прековремени рад (38 одсто). Свега 5 одсто 

испитаника истакло је да постоји могућност рада од куће

     
ЧЕТВОРОДНЕВНА РАДНА НЕДЕЉА?

   Већ пар година у свету, а и код нас, помиње се могућност увођења четвородневне 
радне недеље, а у неким компанијама се она чак и примењује. Јапанска дивизија 
„Мајкрософта“ ових дана објавила је резултате пробног експеримента са четвородне-
вом радном недељом и, како су пренеле агенције, вероватно није никакво изненађење 
да су запослени били одушевљени променом. Међутим, оно што изненађује јесте да је 
продуктивност скочила чак 40 одсто. „Мајкрософт“ у Јапану најавио је да у августу по-
чиње са четвородневном радном недељом, па је око 2.300 запослених током периода 
од пет недеља осим викенда имало и слободан петак, без смањења плата. Како су 
пренели јапански медији, повећање продуктивности се објашњава тиме што је краћа 
радна недеља захтевала од радника побољшавање ефикасности и боље економи-
сање временом. Због тога су састанци морали да буду скраћени, али фокусиранији. 
Запослени су током пробног периода за четвртину мање отварали боловања или узи-
мали слободне дане. Ту су и додатне добробити, као што су мања потрошња електри-
чне енергије. Осим тога, слободан дан вишка био је велики хит међу запосленима, а 
92,1 одсто њих је рекао да им се допало што имају краћу радну недељу.
   Иако позитивних резултата са четвородневном радном недељом има и у Немачкој, 
већина власника српских компанија не налазе смисао у мањем раду, јер би то, између 
осталог, резултирало и мањим платама.
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већ и већа продуктивност и нижи изда-
ци за закуп пословног простора. Рад од 
куће последично штеди и време које за-
послени проводе у превозу до и од посла 
и тиме проузроковани умор, саобраћајне 
гужве и негативан утицај саобраћаја на 
животну средину. Са друге стране, запос-
лени, поготово млади, цене рад од куће 

као добар начин за одржавање равно-
теже између посла и приватног живота. 
При том, бројна истраживања показују 
да многи запослени који раде у модер-
ним, отвореним (тзв. „open-space“) канце-
ларијама буду толико ометени буком и 
другим прекидима да не могу довољно 
да се концентришу. Такође, запослени 
наглашавају да често морају да раде од 
куће како би завршили своје пословне 
задатке и активности.

Истраживање које је објавила ре-
визорско-консултантска компанија ЕY, 
у ком је учествовало 115 предузетника 
који воде успешне, брзорастуће домаће 
компаније указује на податак да српски 
предузетници на овом пољу не прате 
светске трендове, с обзиром да свега 5 
одсто испитаника истиче да постоји мо-
гућност рада од куће. Радно време је у 
највећем случају класично осмочасовно 
(43 одсто) и осмочасовно уз плаћени пре-
ковремени рад (38 одсто).

С друге стране, рад од куће ипак 
носи бројне изазове. Светска истражи-
вања показују да су се запослени који су 
радили од куће често осећали изоловано 
и да су им се преференције према раду 

од куће промениле. Изолација и усамље-
ност нису једине мане овог начина рада. 
Компаније које у потпуности трансфор-
мишу своје пословање по принципу рада 
од куће налазе се у директном ризику од 
нарушавања тимског духа и успоравања 
иновативних процеса. Због тога је нека-
дашња извршна директорка компаније 
„Јаху“ (Yahoo) Мариса Мејер, 2013. године 
забранила рад на даљину и захтевала да 
запослени буду присутни у канцеларија-
ма, како би побољшали све битнију међу-
собну комуникацију и колаборацију. 
Многе велике корпорације, укључујући 
и Америчку банку и IBM следиле су овај 
пример.

Светска размишљања на тему да ли 
увести рад од куће, махом се односе на 
то да послодавци пре свега треба да ди-
зајнирају радно место наменски, за на-
чин посла који се обавља, као и за људе 
који на овим позицијама раде. Приступ 
флексибилном начину рада, попут рада 
на даљину, сматра се важним али се та-
кође тврди да је потребно успоставити 
равнотежу са радом у канцеларији.

Због велике појаве страних компа-
нија у Републици Србији које екстерно 
ангажују запослене за бројне функције, 
сматра се да је у нашој земљи највећи 
број понуда послова од куће у области 
техничке подршке, уноса података, про-
грамирања и графичког дизајна.

Када су у питању домаћи предузет-
ници, с обзиром да је 40 одсто испита-
ника четвртог ЕY „Предузетничког баро-
метра“ из производног сектора, не треба 
да чуди што свега 5 одсто компанија има 
могућност рада од куће.

     
ДОДАТНИ ПОСАО ОД КУЋЕ

   Онај ко жели да ради од куће, а у фирми у којој је запослен то му није омогућено, 
може да од куће ради у форми додатног посла. У последње време код нас се све 
чешће говори и пише како постоје могућности добре зараде и увећања кућног буџета 
управо када се додатни посао ради од куће. Како сазнајемо, на појединим пословима, 
попут давања индивидуалних часова страних језика, може се зарадити и до 60.000 
динара, а на прављењу колача и торти и до 100.000 динара месечно. Приликом ода-
бира, саветују стручњаци, за овакав додатни посао улагања треба да буду мала, а пре 
свега треба размотрити где је тржиште, односно да ли ћете имати коме да продате 
свој производ или услуге.
   Драгана Петровић из Ниша, запослена у козметичком салону, недавно је за „Блиц“ 
објаснила да има много жена заинтересованих за обуку надоградње трепавица, 
исцртавања обрва, али и шминке, како би покренуле сопствени бизнис који не захтева 
пуно радно време, а доноси добру зараду. „Наравно, обука мора да се плати, значи у 
тај посао мора да се уложи, али се то врло брзо исплати. Рецимо, за обуку исцртавања 
обрва потребно је издвојити око 30.000 динара, а само једно исцртавање обрва та 
особа ће после обављене обуке моћи наплаћивати и по 15.000 динара“, истиче Дра-
гана.

Славица Даниловић
Извор: ЕY Предузетнички барометар

Ове године, 59 одсто 
предузетника који воде 
успешне, брзорастуће 

компаније у Србији наве-
ло је да њихов радни дан 
траје између осам и 10 
сати, док је овај проце-

нат пре две године изно-
сио 38 одсто
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На крају сваке године анализирају 
се и сабирају пословни резултати 
и у односу на урађено планирају 
активности за наредну годину. 

„Научили смо да радимо тимски знајући 
да је ‚вук самотњак ретко када срећан‘. 
За добар резултат постигнут у пословној 
години заслужни су сви запослени у фи-
лијали, без изузетка“, каже за „Послове“ 
Соња Мирић Младеновић, в.д. директора 
Филијале Пожаревац Националне служ-
бе за запошљавање. 

Филијала Пожаревац НСЗ обухвата 
Браничевски округ, а у оквиру филија-
ле послује шест испостава: Петровац на 
Млави, Кучево, Жагубица, Велико Гра-
диште, Голубац и Костолац. Бројне су 
активности које доводе до позитивних 
пословних резултата, кроз рад са посло-
давцима и незапосленим лицима. Пода-
ци говоре да је у односу на исти период 
прошле године за 6,97% мање незапосле-
них на евиденцији Филијале Пожаревац 
НСЗ. 

Поред посредовања, које се односи 
на помоћ при тражењу посла и адек-
ватне радне снаге, добрим резултатима 
допринеле су и разне саветодавне услуге 
и селекције незапослених лица за потре-
бе запошљавања, затим пружање финан-
сијске подршке послодавцима и будућим 
предузетницима. У току контаката или 
обиласка послодаваца на терену, савет-
ници за запошљавање их упознају са ак-
туелним мерама активне политике запо-
шљавања и актуелним конкурсима који 
се спроводе на нивоу Филијале Пожаре-
вац. Саветодавне услуге, информације о 
актуелним конкурсима и могућностима 
за покретање сопственог бизниса, неза-
послени могу да добију у Одељењу за 
предузетништво и програме запошља-
вања. До краја октобра ове године ин-
формисано је 186 лица, а обуку „Пут до 
успешног предузетника“ успешно су за-
вршила 134 будућа предузетника.  

Добре резултате остварују и сајмови 
запошљавања, који представљају при-
лику да незапослени директно ступе у 
контакт са послодавцима, представе се, 

предају радну биографију, сазнају све о 
условима рада и запошљавања. 

„Сајмови запошљавања су стара али 
веома популарна активност коју спрово-
ди Филијала Пожаревац. Ове године су 
организована два сајма, у Великом Гра-
дишту и Пожаревцу. Ове сајмове посети-
ло је 1.128 незапослених, учествовала су 
44 послодавца са понудом од 264 радна 
места, а посао је нашло 220 незапослених 
лица“, истакла је Гроздана Ненадовић, 
начелница Одељења за посредовање у 
запошљавању и планирању каријере.

Поред саветовања, израде индивиду-
алних планова запошљавања са незапос-

леним лицима и планирања стратегије 
са активностима за брже проналажење 
посла, подршка се огледа и у обукама, 
као што су: Обука за активно тражење 
посла, Мотивационо-активациона обука 
за лица са ниским или без квалифика-
ција, Тренинг самоефикасности - за лица 
која се дуже налазе на евиденцији неза-
послених лица, као и Радионица за пре-
овладавање стреса услед губитка посла.

Обуке за старе занате, као и обуке за 
геронтодомаћице, изузетно су корисне 
за незапослене, јер на тај начин они сти-
чу нове компетенције и вештине које су 
потребне на тржишту рада. Ове године 

ТИМСКИ РАД 
ДАЈЕ ДОБРЕ РЕЗУЛТАТЕ

Успешан рад филијала НСЗ – Филијала Пожаревац

Поред посредовања, које се односи на помоћ при тражењу посла и адекватне радне 
снаге, добрим резултатима допринеле су и разне саветодавне услуге и селекције 

незапослених лица за потребе запошљавања, затим пружање финансијске подршке 
послодавцима и будућим предузетницима

„Научили смо да радимо тимски и за добар резултат 
постигнут у пословној години заслужни су сви запос-

лени у филијали, без изузетка“, каже за „Послове“ Соња 
Мирић Младеновић, в.д. директора Филијале Пожаревац 

Националне службе за запошљавање.
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у Жагубици се спроводи обука за злато-
вез, док се у Кучеву спроводи обука за 
плетење. Такође, завршена је обука за 
физичко-техничко обезбеђење (ФТО), а 
полазници који су са успехом завршили 
обуку добиће и лиценце, што ће им олак-
шати и убрзати запошљавање. 

„Уз помоћ ових активности, незапос-
лена лица отпочну свој пут ка запослењу, 
стекну самопоуздање, постају конку-
рентнији на тржишту рада, а често им се 
јави и нека нова идеја за покретање соп-
ственог посла“, објашњава за наш лист 
Милка Савић, начелница Одељења за 
предузетништво и програме зашпошља-
вања.

У програм стручне праксе ове годи-
не у оквиру Филијале Пожаревац НСЗ 
укључено је 41 лице са високом струч-
ном спремом. Локална самоуправа, уз 
техничку помоћ Филијале Пожаревац, 
такође спроводи ову активност, у коју је 
укључено осам висококвалификованих 

лица. Поред тога, из године у годину 
расте интересовање за програм стицања 
практичних знања, у који су претежно 
укључена неквалификована лица из ка-
тегорије теже запошљивих. 

За успешну сарадњу са послодавци-
ма веома је важно квалитетно и право-
времено информисање о свим активнос-
тима НСЗ, како би знали које све услуге 
и могућности им стоје на располагању и 
како уз подршку НСЗ могу унапредити 
своје пословање. У том циљу Филијала 
Пожаревац НСЗ је на својој територији 
организовала веома посећене презента-
ције јавних позива за спровођење мера 
и програма за постицање запошљавања, 
позивајући послодавце да се у што већем 
броју пријаве, аплицирају и искористе 
опакшице које им стоје на располагању 
и тако дођу до квалитетних радника. У 
овим активностима на позив Филијале 
Пожаревац НСЗ учествовале су и Реги-
онална привредна комора Браничевског 
и Подунавског управног округа и Реги-
онална развојна агенција Браничево По-

дунавље, а презентацијама је присуство-
вало 238 заинтересованих послодаваца.

Још једна од мера за коју су послода-
вци изузетно заинтересовани је програм 
за опремање радних места, у оквиру кога 
је, уз редован годишњи план обухвата 
лица, проширење квоте и расписивање 
јавног позива за исти програм по пројек-
ту ИПА 2013, стално запослење нашло 76 
незапослених.

Уз подршку Националне службе за 
запошљавање и субвенцију за самозапо-
шљавање, покретањем сопственог биз-
ниса ове године у свет приватног преду-
зетништва ушла су 62 незапослена лица. 

Јавни радови, као добро позната 
мера, спроведени су и током 2019. године 
путем редовног јавног позива, као и кроз 
суфинансирање и техничку подршку, а у 
оквиру реализације локалних акционих 
планова за запошљавање. На тај начин 
прилику за радно ангажовање добило је 
220 незапослених из категорије теже за-
пошљивих. 

„Крај године ће обележити завр-
шетак јавних радова, који се спроводе 
према локалним акционим планови-
ма запошљавања. Један од њих ће бити 
настављен и почетком следеће године. 
Завршићемо обуке за тржиште рада у 
нашим испоставама, за које очекујемо 
да ће подићи компетенције полазника и 
њихову конкурентност на тржишту рада. 
До краја новембра започеће реализација 
обуке за ОСИ за педикир и маникир у 
Пожаревцу. Сумирајући квантитативне и 
квалитативне резултате, припремамо се 
за нову пословну годину и нове изазове“, 
закључује Соња Мирић Младеновић, в.д. 
директора Филијале Пожаревац Нацио-
налне службе за запошљавање. 

Марко Михајловић

Бројне су активности 
које доводе до позитив-

них пословних резултата 
и оне обухватају рад са 

послодавцима и незапосле-
ним лицима. Подаци гово-
ре да је у односу на исти 
период прошле године за 
6,97% мање незапослених 
на евиденцији Филијале 
Пожаревац НСЗ. Добре 
резултате показују и 

сајмови запошљавања, који 
су место где незапослени 
директно ступају у кон-
такт са послодавцима.



   |  Број 859 | 11.12.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs8 

У просторијама Туристичке органи-
зације града Панчева, седам полазница 
обуке за пустовање вуне добило је сер-
тификате за новостечена знања. Пус-
товање вуне је стара техника, којом 
се праве многи одевни и декоративни 
предмети, као што су торбе, шешири, 
капути, накит и папуче. Ове производе 
одликује природност, отпорност и дуго-
вечност, а имају и велики значај, будући 
да се у њихову израду уносе традицио-
нални мотиви поднебља у коме настају.

Извођач је била Агенција за образо-
вање „Академија“ из Чачка, док је обука 
реализована уз помоћ Занатске радње 
„Анка и разиграна вуна“, која је била 
ментор лицима. Обука се састојала од 
156 часова теоријске и практичне наста-
ве, након чега су полазнице имале 20 ча-
сова радне праксе.

Сертификате је уручила в.д. директо-
ра Филијале Панчево Јелена Шиник.

„Обука за пустовање вуне припада 
старим занатима. Традиција и култур-
но наслеђе једног народа је нешто што 
би свако од нас требало да познаје, не-
гује и чува. Надам се да смо на овај на-
чин дали мали допринос у очувању ове 
древне технике од заборава и да ће вам 
ова знања омогућити да се што пре за-
послите“, изјавила је Јелена Шиник.

Миланка Стајић, једна од полазница, 
рекла је да су почели од једноставних 
ствари, а затим израђивале предмет по 
предмет док нису стекле рутину.

„Свакој од нас нешто иде од руке. 
Имале смо задате теме, али смо прво мо-
рале научити основне ствари, као што је 
мокро пустовање, које је најтеже, па смо 
прешле на суво пустовање иглицом од 
којег се раде ситнији предмети. Све смо 
незапослене и видећемо на коју ћемо 
страну даље са применом новог знања“, 
изјавила је Миланка.

Љиљана Срдић, такође једна од по-
лазница, каже да се пријавила на обуку 
јер је то било нешто потпуно ново за њу.

„Нисам очекивала да ћу оволико на-
учити, али је два месеца било више него 
довољно. Неке од нас ће се определити 
да израђују модне детаље, друге етно ст-
вари или ствари за опремање ентерије-
ра. Лично, нисам се још увек определи-
ла у ком правцу ћу применити стечено 
знање, али мислим да ће то бити везано 
за животиње“, изјавила је Љиљана.

Овим поводом је у просторијама Ту-
ристичке организације града Панчева 
отворена изложба предмета од пустова-
не вуне које су направиле полазнице, а 
која ће трајати до краја недеље.

У Филијали Панчево НСЗ су у току и 
обукe за геронтодомаћице и шиваче, а 
ускоро ће кренути обука за масере на-
мењена особама са инвалидитетом.

ОЧУВАЊЕ СТАРОГ ЗАНАТА И ШАНСА ЗА ПОСАО
У Панчеву завршена обука за пустовање вуне

Оливера Ђорђевић

Сајам запошљавања у Ћуприји

НОВА ПРИЛИКА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
У Галерији Установе културе „Синђелић“ у Ћуприји, 29. новембра 2019. године одржан је Сајам запошљавања у организацији 

Филијале Јагодина НСЗ. 
Понуду слободних послова исказало је 13 послодаваца који су имали потребу за запошљавањем преко 50 радника различи-

тих профила и нивоа квалификација, у области машинства, производње намештаја, угоститељства, грађевинарства, електро и 
металске индустрије. 

Прилику да дођу до посла имаће: инжењери машинства, архитектуре, грађевински инжењери, машински техничари кон-
структори, електротехничари, бравари, заваривачи, кувари, конобари, дипломирани економисти, економски техничари и други.

Сајам запошљавања обележила је одлична посећеност, око 400 незапослених интересовало се за понуђене послове, као и 
учешће успешних послодаваца, пре свега у области производне и прерађивачке индустрије, што је у складу са тенденцијама 

привредних кретања у Поморавском округу. 
Према речима в.д. директора Филијале Јагодина Светлане Митро-

вић, послодавци који учествују на сајмовима запошљавања препозна-
ли су ову меру Националне службе као веома ефикасну у селекцији и 
избору потребних кадрова, али и формирању базе радних биографија 
кандидата које би, када им се укаже потреба, радно ангажовали. Из 
наведених разлога на сајмовима запошљавања учествују како нови 
послодавци, тако и послодавци са којима је већ остварена дугого-
дишња сарадња. 

На сајму запошљавања послодавци и незапослени показали су 
висок ниво мотивисаности да остварени непосредни контакти пре-
расту у добар пословни однос.

Ивана Мучибабић
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Бечеј је мала општина у срцу Војво-
дине, која тренутно броји 2.300 неза-
послених, међу којима је 1.257 жена. 
Последњих година привреда овог места 
хвата замах развоја, доласком неколи-
ко страних компанија које су покренуле 
погоне за производњу компонената за 
аутомобилску индустрију, а очекује се 
и почетак рада италијанске фабрике за 
производњу рубља. У суседном Бачком 
Градишту већ послује „Костел аутомо-
тив“ и запошљава шиваче на пословима 
израде ауто-седишта, а доласком новог 
инвеститора, који има у плану запошља-
вање већег броја шивача, оправдано се 
поставља питање да ли ће локално тр-
жиште рада моћи да задовољи повећану 
потражњу за квалификованим радници-
ма из ове области.

За потребе послодавца „Костел ау-
томотив“, Филијала Нови Сад НСЗ орга-
низује обуку незапослених за послове 
шивача, путем програма обуке на захтев 
послодавца. Оваква обука се у фабрици 
у Бачком Градишту реализује већ другу 
годину заредом, у неколико циклуса, па 
је на овај начин посао добило око 100 не-
запослених.

Због повећане потражње за шива-
чима, новосадска филијала НСЗ се одлу-
чила да ове године у Бечеју организује и 
обуку за тржиште рада за ово занимање. 
Интересовање незапослених жена за ову 
обуку постојало је и раније, па је брзо 

формирана група од 30 полазница, која 
је почела 10. септембра. Извођач је група 
понуђача Мокрогорска школа менаџмен-
та и Занатско-образовни центар „Аџија“, 
а реализује се у сарадњи са кројачком 
радњом „Стил“ - за производњу модне 
конфекције и домаћу радиност.

Укупан фонд часова је 244, а након 
завршене обуке организована је и радна 
пракса код послодавца у трајању од 20 
радних дана. Обука се ускоро завршава, 
а тим поводом посетили смо полазнице 
на њиховом „радном месту“, у кројачкој 
радњи „Стил“, како бисмо се уверили шта 
су све савладале и да ли су спремне за 
полагање испита и добијање сертифика-
та. Већ на први поглед, радна атмосфера. 
У једном углу, на пространом кројачком 
столу три полазнице кроје и секу мате-
ријал за будућу кошуљу, друге шију за 
машином, ушивају дугмад и цибзаре, 
штепују или ендлују. Иза њих су излож-
бени експонати, за које поносно истичу 
да су њихових руку дело. И заиста, панта-
лоне, сукње, сакои и хаљине које смо ви-
дели, да не знамо, тешко да бисмо могли 
претпоставити да су их шиле полазнице 
на обуци, а не већ искусне кројачице.

Власница салона Милена Жигић ис-
тиче да су све полазнице биле врло моти-
висане да науче тајне кројачког заната, 
у чему су и успеле. „Како је обука одми-
цала, сваким даном су биле све вештије 
и прецизније, па сам сигурна да ће врло 
брзо моћи самостално да обављају овај 
посао. Спремне су за полагање заврш-
ног испита који их очекује за пар дана“, 
рекла нам је Милка, поносно показујући 
џепове сакоа који су полазнице изради-
ле, а који нису обични, већ за израду ве-
ома захтевни паспулирани џепови. Међу 
будућим кројачицама има и млађих и 
старијих жена, са завршеном основном 
или средњом школом, без икаквог или 
са врло скромним претходним знањем 
кројења и шивења. Задовољне су науче-
ним и надају се запослењу након обуке, 
а неке од њих већ размишљају и о при-
ватном послу. Двадесетчетворогодишња 
Драгана Савељић је једна од њих. Како 
нам је рекла, стечено знање ће јој сигур-
но помоћи у будућем послу: „Од малих 
ногу сам волела да цртам моделе, нешто 
једноставно сам умела и да сашијем, али 
ми је ова обука пружила конкретна и 

темељна знања која ћу искористити јер 
свакако намеравам да се убудуће бавим 
овом послом“, прича нам Драгана, док по 
кроју сече материјал за израду своје нове 
кошуље.

На основу исказаних потреба посло-
даваца са локалног тржишта рада и за-
интересованости незапослених лица са 
евиденције за поједине обуке, ове године 
је 40 незапослених са територије Јужно-
бачког округа и 56 незапослених особа 
са инвалидитетом добило прилику да 
се обучи за неко од тражених занимања. 
У питању су обуке за геронтодомаћице, 
кројаче-шиваче, а за особе са инвали-
дитетом: основна информатичка обука, 
обука за пословног секретара, за вођење 
пословних књига, за електронско посло-
вање, помоћника књиговесца, за израду 
папирне галантерије и за масера. Пре 
нешто више од месец дана и 6 нових за-
варивача добило је сертификате са атес-
том након успешно завршене обуке која 
је финансирана пројектним средствима 
из ИПА 2013 пројекта „ЕУ подршка На-
ционалној служби за запошљавање“. 
У питању су тражена занимања на тр-
жишту, а основни циљ обука јесте поди-
зање нивоа компетентности, конкурент-
ности и запошљивости незапослених 
лица и то стицањем додатних знања и 
вештина за обављање послова у оквиру 
истог или новог занимања.

У СУСРЕТ ПОТРЕБАМА ЛОКАЛНОГ 
ТРЖИШТА РАДА

Обука за кројење и шивење у Бечеју

Ђурђина Мачак

Међу будућим кројачицама има и млађих и старијих жена, са завршеном основном или 
средњом школом, без икаквог или са врло скромним претходним знањем кројења и 

шивења. Задовољне су наученим и надају се запослењу након обуке, а неке од њих већ 
размишљају и о приватном послу
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Градска општина Вождовац и На-
ционална служба за запошљавање - Фи-
лијала за град Београд - Служба Вождо-
вац организовалe су Сајам запошљавања 
у згради Установе „Вождовачки центар 
- Шумице“. Више од 1.000 радних места 
понудило је 55 послодаваца, а први пут 
се појавило неколико компанија које до 
сада нису учествовале на сајмовима овог 
типа.

Отварајући сајам, директор Филија-
ле за град Београд НСЗ Добросав Марић 
посебно је истакао да је понуђена ши-
рока лепеза послова, од дипломираних 
економиста, дипломираних правника, 
машинских и електро инжењера преко 
информатичара, па до увек врло траже-
них занимања - возача, кувара, пекара, 
варилаца... Посебно је издвојио учешће 
на сајму ЈП Пошта Србије, која има отво-
рена радна места за возаче, достављаче, 
магационере.

Марић је нагласио да се значајна 
средства издвајају за преквалификацију 
незапослених лица како би она на тај на-
чин лакше дошла до радних места. „Ове 
године смо за те намене определили 300 
милиона, а догодине ће бити издвојено 
400 милиона динара за разне мере и про-
граме којима НСЗ доприноси смањењу 

незапослености“, рекао је директор бео-
градске филијале НСЗ, додајући да је у 
општини Вождовац у последњих годину 
дана стопа незапослености смањена за 
девет одсто, односно да је за девет месе-
ци ове године на територији те општине 
преко НСЗ запослено 4.700 лица.

Председник Савета за запошљавање 
Градске општине Вождовац Вук Мир-
четић, пошто је истакао добру сарадњу 
општине са Националном службом за 
запошљавање, захвалио се послодавци-
ма који учествују на сајму, а чији је број 
већи него прошле године.

И ове године током сајма је организо-
ван пословни форум на тему „Конкурент-
ност младих приликом запошљавања“. 
Млади су били у прилици да од струч-
них лица сазнају одговоре на сва питања 
у вези са конкретном темом форума, али 
и на бројне друге дилеме које имају, а 
тичу се тржишта рада и тражења посла.

Међу фирмама које су учествовале 
на Сајму запошљавања у „Шумицама“ 
били су: Марбо продукт, Кока-кола, Фор-
ма идеале, Алфа козметик, ВИП мобајл, 
ПУ „Цветић Срећко“, Акса, Кватро ком-
пани, Хотел Н и други. Отварању сај-
му присуствовале су и Душица Лукић, 
начелница Одељења за посредовање у 
запошљавању и планирање каријере у 
Филијали за град Београд НСЗ, Весна 
Живковић Костић, начелница Одељења 
за програме запошљавања и предузет-
ништво и Жељка Зеленовић Вуковић, 
руководилац Службе Вождовац НСЗ.

ПОНУЂЕНО ВИШЕ ОД 1.000 РАДНИХ МЕСТА
Сајам запошљавања у ГО Вождовац

Јелена Зорнић

Славица Даниловић

У организацији Удружења глувих и наглувих Шумадијског 
округа Крагујевац и Градске управе за здравствену и социјал-
ну заштиту, поводом Међународног дана особа са инвалидите-
том одржан је округли сто на тему „Подстицај запошљивости 
особа са инвалидитетом“. Тема је окупила представнике ре-
левантних институција и удружења, Националне службе за 
запошљавање, градских управа за здравствену и социјалну 
заштиту и привреду. Након стручног дела трибине приказан је 
документарни филм „Моја Србија“ на знаковном језику.

„Не само данас када цели свет обележава датум посвећен 
особама са инвалидитетом, већ током читаве године на рав-
ноправној основи, Градска управа за здравствену и социјал-
ну заштиту разговара са особама са инвалидитетом, као и са 
репрезентативним удружењима. Разговарамо пре свега о про-
блемима, како да их заједнички превазиђемо, а тичу се укљу-
чености у области образовања која је поред запошљавања 
једно од најважнијих питања када је реч о особама са инвали-
дитетом“, каже Никола Рибарић, начелник Градске управе за 
здравствену и социјалну заштиту.

Представници удружења су посебно истакли значај мера 
активне политике запошљавања које су намањене особама са 
инвалидитетом, а које спроводи НСЗ. Удружења највише кон-
куришу за програм јавних радова и наводе да је појединим 
особама са инвалидитетом то једини начин да се укључе у свет 
рада.

Присутнима су презентоване и остале мере које спроводи 
Национална служба за запошљавање, пре свега програм стру-
чне праксе, запошљавање приправника са средњом и високом 
стручном спремом, субвенције послодавцима за запошљавање 
ОСИ, програм субвенција зараде за ОСИ без радног искуства, 
рефундација трошкова прилагођавања радног места и зараде 
за радног асистента.

На подручју Филијале Крагујевац до краја године започеће 
7 обука за тржиште рада у које ће бити укључено 55 незапос-
лених особа са инвалидитетом.

„Међународни дан особа са инвалидитетом ове године же-
лели смо да обележимо тематским округлим столом на којем 
ће се учесници бавити запошљавањем ОСИ, јер је то актуелно 
питање о којем се говори и на локалном и на републичком ни-
воу“, каже Сузана Маслаћ Матовић, секретарка Удружења глу-
вих и наглувих Шумадијског округа.

Особе са инвалидитетом су у много бољем положају него 
раније али много тога недостаје да би инклузија била потпуна. 
Данас је прилика да се о томе више прича, да се што више људи 
упозна са проблемима и потребама особа са инвалидитетом. 
Шансу треба да има свако јер постоје особе са инвалидитетом 
које се истичу у бројним областима и потребна им је подршка и 
зато позивамо друштво да томе више поклони пажњу“, додала 
је Маслаћ Матовић.

ПОДСТИЦАЈ ЗАПОШЉИВОСТИ 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Поводом Међународног дана ОСИ у Крагујевцу



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

687
Администрација и управа         12, 58
Трговина и услуге                                24 
Медицина                                         26
Култура и информисање                 31
Индустрија и грађевинарство                 31
Наука и образовање                                          32
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Администрација и управа

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

Министарство финансија - Пореска управа на осно-
ву члана 169б Закона о пореском поступку и порес-
кој администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 
84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 
85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 
72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 
47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 
30/18 и 95/18), члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Сл. гласник РС“, бр. 2/19) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошљавање 
и додатно радно ангажовање код корисника јавних 
средстава 51 број: 112-10054/2019 од 30.10.2019. годи-
не, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 
ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ

I Oрган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство финансија - Пореска управа, Београд, 
Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: послови радних 
односа и вредновања радне 

успешности
у звању порески саветник, Централа, 
Сектор за људске ресурсе, Одељење 
за послове радних односа, Одсек за 
кадровске послове, са местом рада - 

Београд, Централа
1 извршилац

Опис послова: Обавља послове обезбеђења и кон-
троле квалитета вредновања радне успешности запос-
лених у Централи и Центру за велике пореске обвезни-
ке, контролише благовременост и потпуност извештаја 
о радној успешности, контролише уједначеност поступ-
ка вредновања у Централи и Центру за велике порес-
ке обвезнике, анализира резултате вредновања радне 
успешности и врши проверу њихове дистрибуције и 
идентификује потенцијалне грешке; анализира сваки 
период вредновања, припрема извештаје о вредно-
вању радне успешности које доставља руководиоцу 
органа, односно Служби за управљање кадровима, 
израђује решења о вредновању радне успешности. У 
току спровођења јавног конкурса за попуну упражње-
них радних места у Централи и Центру за велике 
пореске обвезнике, пружа стручну помоћ члановима 
Конкурсне комисије. Израђује решења у вези са оства-
ривањем права из радног односа запослених у Центра-
ли и Центру за велике пореске обвезнике. Остварује 
комуникацију са другим организационим јединица-
ма у Пореској управи у оквиру послова које обавља. 
Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правнe наукe или високо образовање из нау-
чне, односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, радно искуство у стру-
ци од најмање 3 године, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

2. Радно место: архивар
у звању виши порески референт, 

Централа, Сектор за људске ресурсе, 
Одељење за координацију рада одсека 

за људске ресурсе, Одсек за људске 
ресурсе Нови Сад, Група писарница Нови 

Сад 1, са местом рада Филијала Нови 
Сад 1

1 извршилац

Опис послова: Обавља послове архивирања пред-
мета, вођења архивске књиге и текућег одабирања и 
излучивања безвредног регистратурског материјала и 
друге послове по налогу руководиоца групе.

Услови: средња стручна спрема техничког, друштве-
ног или природног смера, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту.  

3. Радно место: администратор 
писарнице

у звању виши порески референт, 
Централа, Сектор за људске ресурсе, 

Одељење за координацију рада одсека 
за људске ресурсе, Одсек за људске 
ресурсе Нови Сад, Група писарница 

Нови Сад 1
- са местом рада Беочин - 1 извршилац
- са местом рада Сремски Карловци - 1 

извршилац

Опис послова: Обавља послове пријема поште, 
завођења поште, одређивање шифре вођења евиден-
ције поште по унутрашњим јединицама, скенирање 
примљене поште, експедицију поште. Обавља  и друге 
послове по налогу руководиоца групе.

Услови: средња стручна спрема техничког, друштве-
ног или природног смера, радно искуство у струци од 
најмање 3 године, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном месту. 

4. Радно место: млађи аналитичар 
пројекта

у звању млађи порески саветник, 
Централа, Сектор за трансформацију, 
Одељење за развој и имплементацију 

електронских сервиса, Одсек за развој и 
имплементацију електронских сервиса 
пореским обвезницима, са местом рада 

Београд, Централа
1 извршилац

Опис послова: Учествује у имплементацији и коор-
динацији пројектних активности мање сложених проје-
ката; анализира пројектне иницијативе у Пореској 
управи; анализира и истражује пројектне предлоге; 
сарађује са спољним сарадницима; учествује у форми-
рању пројектних предлога; учествује у анализи утицаја 
иницијатива и пројеката на организацију; анализира 
међузависност између пројеката; учествује у изра-
ди предлога алокације ресурса; даје анализу и оцену 
буџета пројеката; сачињава извештаје о реализацији 
пројектних активности; прати да је процес реализације 
пројектних активности у складу са планом кроз активно 
праћење завршетка планираних активности; креирање 
стандардизованих извештаја; рано откривање пробле-
ма и ризика у имплементацији пројеката; праћење 
финансијског аспекта реализације пројекта; обавља и 
друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, техничко-технолошких или 
природно-математичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; положен државни стручни испит; 
завршен приправнички стаж или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима, као и компетен-
ције потребне за рад на радном месту.

5. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле

у звању млађи порески саветник, 
Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 
добит, утврђивање и контролу пореза 

на доходак грађана и доприноса, Група 
за правна лица, са местом Београд, 

Филијала Центар
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
правних лица; врши контролу података исказаних у 
пореским пријавама уз састављање записника и нацр-
та решења уз непосредни надзор руководиоца Групе; 
припрема предлог иницијативе за привремено одузи-
мање ПИБ-а; прати промене у регистрима које води 
Пореска управа; Обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења по налогу руководиоца Групе.  

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама дру-
гог степена или високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и испит за инспектора, завр-
шен приправнички стаж или најмање 5 година рад-
ног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

6. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле

у звању млађи порески саветник, 
Филијала А Центар, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 

добит, утврђивање и контролу пореза на 
доходак грађана и доприноса, Група за 
физичка лица, са местом рада Београд, 

Филијала Центар
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле 
физичких лица, по потреби учествује и у пословима 
контроле предузетника; врши контролу података иска-
заних у пореским пријавама уз састављање записника 
и нацрта решења уз непосредни надзор руководиоца 
Групе; прати промене у регистрима које води Порес-
ка управа; Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу руководиоца Групе.  

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама дру-
гог степена или високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и испит за инспектора, завр-
шен приправнички стаж или најмање 5 година рад-
ног стажа у државним органима, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

7. Радно место: порески инспектор 
за аналитичке послове контроле
у звању порески саветник Филијала 

Ц Јагодина, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 

добит, утврђивање и контролу пореза на 
доходак грађана и доприноса, са местом 

рада Јагодина
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене аналитич-
ке послове контроле правних лица, предузетника и 
физичких лица, у складу са позитивним законским 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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прописима и методолошким упутствима, врши кон-
тролу података исказаних у пореским пријавама уз 
састављање записника и нацрта решења; припре-
ма нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за 
које је законом прописано да се утврђује пореским 
решењем; издаје прекршајни налог односно сачиња-
ва обавештење о учињеном прекршају и/или извештај 
о постојању основа сумње да је извршено пореско 
кривично дело, спроводи поступак поводом жалбе, 
доставља жалбе надлежном другостепеном органу; 
информише пореске обвезнике о примени пореских 
прописа; покреће иницијативу за привремено одузи-
мање ПИБ-а, прати промене у регистрима које води 
Пореска управа и обавља и друге послове из надлеж-
ности одељења  по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама дру-
гог степена или високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и испит 
за инспектора, радно искуство у струци од најмање 3 
године, као и компетенције потребне за рад на радном 
месту.

8. Радно место: аналитичко-порески 
послови контроле

у звању млађи порески саветник 
Филијала Ц Врање, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу пореза на 

добит, утврђивање и контролу пореза на 
доходак грађана и доприноса, са местом 

рада Врање
1 извршилац

Опис послова: Учествује у пословима контроле прав-
них лица, предузетника и физичких лица; врши кон-
тролу података исказаних у пореским пријавама уз сас-
тављање записника и нацрта решења уз непосредни 
надзор шефа Одсека; припрема предлог иницијативе 
за привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у 
регистрима које води Пореска управа; обавља и дру-
ге послове из надлежности одељења по налогу шефа 
Одсека.  

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама дру-
гог степена или високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких или друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и испит за инспектора, завр-
шен приправнички стаж или најмање 5 година рад-
ног стажа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

9. Радно место: виши порезник - 
стручни сарадник за аналитичке 

послове контроле
у звању виши порески сарадник, 

Филијала Б Палилула, Одељење за 
пореску контролу, Одсек за контролу 

пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 
Група за физичка лица са местом рада 

Београд, Филијала Палилула
1 извршилац

Опис послова: Прима и обрађује пријаве о регистра-
цији пореских обвезника; евидентира промене пода-
така о регистрацији пореских обвезника у сарадњи 
са надлежним органима; обавља мање сложене ана-
литичке послове контроле, сачињава записнике о 
извршеној контроли као и нацрте решења; спроводи 

поступак поводом жалбе, доставља жалбе надлежном 
другостепеном органу, пружа информације општег 
карактера пореским обвезницима и врши друге посло-
ве по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним 
академским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ 
бодова, основним струковним студијама, односно на 
студијама у трајању до три године; положен државни 
стручни испит и испит за инспектора, најмање 3 године 
радног искуства у струци, као и компетенције потребне 
за рад на радном месту.

10. Радно место: млађи порезник 
- стручни сарадник за аналитичке 

послове контроле
у звању млађи порески сарадник, 
Филијала Ц Краљево, Одељење за 

пореску контролу, Одсек за контролу 
пореза на добит, утврђивање и контролу 
пореза на доходак грађана и доприноса, 

са местом рада Краљево
1 извршилац

Опис послова: Прима пријаве о регистрацији порес-
ких обвезника; евидентира пореске пријаве у одгова-
рајућем регистру, пружа информације општег карак-
тера пореским обвезницима и врши друге послове по 
налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске или правне науке или високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 180 ЕСПБ бодова, основним струковним сту-
дијама, односно на студијама у трајању до три године; 
положен државни стручни испит и испит за инспекто-
ра, завршен приправнички стаж или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима; као и компетен-
ције потребне за рад на радном месту.

11. Радно место: порески инспектор 
наплате за предузетнике и физичка 

лица
у звању порески саветник, Филијала 

А Центар, Одељење за наплату, Одсек 
за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са местом рада Београд, 
Филијала Центар

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
предузетнике и физичка лица: на предлог инспекто-
ра контроле спроводи поступак обезбеђења напла-
те пореза који није утврђен али је покренут поступак 
утврђивања / контроле установљавањем привремене 
мере на новчаним средствима и доноси нацрте аката 
у истим; у сарадњи са инспекторима контроле иден-
тификује пореске обвезнике којима је порез утврђен 
али који није доспео за наплату, утврђује да ли постоји 
опасност да порески обвезници осујете, онемогуће 
или учине неефикасним наплату пореза, спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је утврђен 
али који није доспео за наплату установљавањем 
привремене мере на новчаним средствима и  доно-
си нацрте аката у истим; спроводи поступке принуд-
не наплате и припрема  нацрте решења о принудној 
наплати на текућим рачунима физичких лица, готовом 
новцу и хартијама од вредности и штедним улозима; 
обрађује предмете по изјављеним жалбама, усваја или 
прослеђује жалбе надлежном органу; води поступке 
и припрема нацрте аката по захтевима за одлагање 
плаћања дугованог пореза без средстава обезбеђења 
и припрема нацрте аката у истим; издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учињеном пре-
кршају и/или извештај о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело; обавља и друге 
послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру 
образовно-научног поља техничко-технолошких нау-

ка на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и радно искуство у струци  од 
најмање 3 године, као и неопходне компетенције  за 
рад на овом радном месту.

12. Радно место: аналитичко 
- порески послови наплате за 
предузетнике и физичка лица
у звању млађи порески саветник 

Филијала А Нови Београд, Одељење 
за наплату, Одсек за наплату за 

предузетнике и физичка лица, са местом 
рада Београд, Филијала Нови Београд

1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
предузетнике и физичка лица: идентификује пореске 
обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг; 
утврђује да ли постоји опасност да порески обвезни-
ци осујете, онемогуће или учине неефикасним наплату 
пореза који је доспео за наплату; спроводи поступак 
обезбеђења наплате пореза који је доспео за наплату 
установљавањем претходне мере на новчаним сред-
ствима; спроводи поступке редовне наплате, односно 
припрема подсетнике, издаје опомене и припрема упо-
зорења за пореске обвезнике; спроводи поступке при-
нудне наплате и припрема  нацрте решења о принудној 
наплати на новчаним средствима; обрађује предмете 
по изјављеним жалбама, усваја или прослеђује жалбе 
надлежном органу; обавља и друге послове по налогу 
шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит 
и завршен приправнички стаж или најмање 5 година 
радног стажа у државним органима; као и компетен-
ције потребне за рад на радном месту.  

13. Радно место: порески инспектор 
наплате 1 за најсложеније поступке 
наплате за предузетнике и физичка 

лица
у звању порески саветник I, Филијала 
Ц Врање, Одељење за наплату, Одсек 
за наплату за предузетнике и физичка 

лица, са местом рада Врање
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове наплате за 
предузетнике и физичка лица: прикупља податке о 
имовини пореског обвезника увидом у пословне књиге, 
одговарајуће регистре, као и изласком на терен; спро-
води поступак обезбеђења наплате установљавањем 
претходне и привремене мере на покретниим стварима 
и непокретностима, односно заложног права у корист 
Републике Србије и доноси нацрте аката у истим; спро-
води најсложеније поступке принудне наплате и при-
према нацрте решења о принудној наплати на новча-
ним потраживањима, неновчаним потраживањима и 
другим правима, покретним стварима и непокретнос-
тима пореског обвезника; сачињава и ажурира одгова-
рајуће регистре у наплати предвиђене методолошким 
упутствима; припрема захтев за брисање заложног 
права; даје предлог за утврђивање секундарне порес-
ке обавезе и спроводи наплату утврђене секундарне 
пореске обавезе; обрађује предмете по изјављеним 
жалбама, усваја или прослеђује жалбе надлежном 
органу; води поступке по захтевима за одлагање 
плаћања дугованог пореза са средством обезбеђења 
и припрема нацрте аката у тим поступцима; издаје 
прекршајни налог односно сачињава обавештење 
о учињеном прекршају и/или извештај о постојању 
основа сумње да је извршено пореско кривично дело; 
обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Администрација и управа
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Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на студијама дру-
гог степена или високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит и радно 
искуство у струци од најмање 5 година, као и неоп-
ходне компетенције  за рад на овом радном месту.

14. Радно место: стручно оперативни 
послови планирања и 

извештавања 2
у звању млађи порески сарадник, 
Централа, Сектор за материјалне 

ресурсе, Одељење за комерцијалне 
послове, Одсек за планирање набавке и 
извештавање, са местом рада Београд, 

Централа
1 извршилац

Опис послова: Обавља стручно оперативне послове 
у припреми предлога плана набавки Пореске управе, 
кроз мање сложене активности. Остварује комуника-
цију са другим организационим јединицама у сектору 
ради прибављања података везаних за планирање 
набавки по потреби. Проверава исказане потребе, 
врши формалну, рачунску и логичку контролу пред-
ложених потреба, количина, процењених вредности 
и осталих података. Врши усаглашавање планираних 
количина са одобреним лимитима опредељених сред-
става. Контролише усаглашеност иницијалног акта о 
покретању поступка јавне набавке са планом набавки 
и финансијским планом Пореске управе за буџетску 
годину. Прати извршење Плана набавки. Припрема и 
обрађује податке за кварталне извештаје о спроведе-
ним поступцима јавних набавки. Одговара за тачност 
података које уноси и обрађује, за тачност извештаја 
које предлаже, за благовременост у раду у складу са 
позитивним прописима из предметне области.Обавља 
и друге послове по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
природно-математичкх, техничко-технолошких или 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 180 ЕСПБ бодова, 
основним струковним студијама, односно на студија-
ма у трајању од три године, положен државни струч-
ни испит, завршен приправнички стаж или најмање 
5 година радног стажа у државним органима, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак се спроводи из више обавез-
них фаза и то следећим редоследом: провера општих 
функционалних компетенција, провера посебних функ-
ционалних компетенција, провера понашајних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом. У свакој 
фази изборног поступка врши се вредновање канди-
дата и само кандидат који испуни унапред одређено 
мерило за проверу одређене компетенције у једној 
фази изборног поступка може да учествује у провери 
следеће компетенције у истој или наредној фази. 
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво 
се проверавају опште функционалне компетенције. У 
изборном поступку за сва извршилачка радна места 
проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије - провераваће се путем  теста,
• дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару),
• пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста и табе-
ларне калкулације), ако учесник конкурса поседује 

важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наведених 
области, и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције - дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), достави и тражени 
доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Конкурсна 
комисија може одлучити да се кандидату изврши про-
вера наведене компетенције, ако увидом у достављени 
доказ не може потпуно да оцени поседовање ове ком-
петенције.
Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на сајту Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs.

IV Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посеб-
них функционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1. послови 
радних односа и вредновања радне успешности 
проверавају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управљање људским ресурсима (радно-правни 
односи у државним органима и области управљања 
људским ресурсима: анализа посла, кадровско пла-
нирање, регрутација, селекција, увођење у посао, 
стручно усавршавање, развој и инструменти развоја, 
оцењивање, награђивање, управљање каријером) 
провераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног места 
(Закон о општем управном поступку и Закон о држав-
ној управи) провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 2. архивар 
проверавају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада 
- административни послови (канцеларијско пословање, 
методе вођења интерних и доставних књига; методе 
и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији) - провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног места 
(Уредба о категоријама регистратурског материјала са 
роковима чувања) - провераваће се путем симулације 
писмено.

За радно место под редним бројем 3. адми-
нистратор писарнице проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада 
- административни послови (канцеларијско пословање, 
методе вођења интерних и доставних књига; методе 
и технике прикупљања, евидентирања и ажурирања 
података у базама података) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- релевантни прописи из делокруга радног места (Уред-
ба о категоријама регистратурског материјала са роко-
вима чувања) провераваће се путем симулације пис-
мено.

За радно место под редним бројем 4. млађи 
аналитичар пројекта проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област рада 

студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација, израда секторских анализа) провера-
ваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Пореској управи) провераваће се путем симу-
лације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о општем управном поступку и Закон о електронском 
документу, електронској идентификацији и услугама 
од поверења у електронском пословању) провераваће 
се путем симулације писмено.
4. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- страни језик - енглески језик ниво Б1 провераваће се 
писмено путем теста.

За радно место под редним бројем 5. аналитич-
ко-порески послови контроле проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (општи управни посту-
пак и управни спорови, основе казненог права и каз-
неног поступка, основе прекршајног права и прекршај-
ни поступак, основе привредног права и привредног 
пословања, поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине комуни-
кације и конструктивног решавања конфликта) прове-
раваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о 
ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак 
грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације писмено.
3 Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о привредним друштвима) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 6. аналитич-
ко-порески послови контроле проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (општи управни посту-
пак и управни спорови, основе казненог права и каз-
неног поступка, основе прекршајног права и прекршај-
ни поступак, основе привредног права и привредног 
пословања, поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине комуни-
кације и конструктивног решавања конфликта) прове-
раваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о 
ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак 
грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације писмено.
3 Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о привредним друштвима) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 7. порес-
ки инспектор за аналитичке послове контроле 
проверавају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (општи управни посту-
пак и управни спорови, основе казненог права и каз-
неног поступка, основе прекршајног права и прекршај-
ни поступак, основе привредног права и привредног 
пословања, поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине комуни-
кације и конструктивног решавања конфликта) прове-
раваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
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- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о 
ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак 
грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације писмено.
3 Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о привредним друштвима) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 8. аналитич-
ко - порески послови контроле проверавају се 
следеће посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (општи управни посту-
пак и управни спорови, основе казненог права и каз-
неног поступка, основе прекршајног права и прекршај-
ни поступак, основе привредног права и привредног 
пословања, поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине комуни-
кације и конструктивног решавања конфликта) прове-
раваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о 
ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак 
грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације писмено.
3 Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о привредним друштвима) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 9. виши 
порезник - стручни сарадник за аналитич-
ке послове контроле проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (општи управни посту-
пак и управни спорови, основе казненог права и каз-
неног поступка, основе прекршајног права и прекршај-
ни поступак, основе привредног права и привредног 
пословања, поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине комуни-
кације и конструктивног решавања конфликта) прове-
раваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о 
ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак 
грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације писмено.
3 Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о привредним друштвима) провераваће се 
путем симулације писмено.
За радно место под редним бројем 10. млађи 
порезник - стручни сарадник за аналитич-
ке послове контроле проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - инспекцијских послова (општи управни посту-
пак и управни спорови, основе казненог права и каз-
неног поступка, основе прекршајног права и прекршај-
ни поступак, основе привредног права и привредног 
пословања, поступак инспекцијског надзора и основе 
методологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине комуни-
кације и конструктивног решавања конфликта) прове-
раваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији, Закон о порезу на добит правних лица, Закон о 
ПДВ-у, Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак 
грађана, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације писмено.
3 Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о привредним друштвима) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 11. порески 
инспектор наплате за предузетнике и физичка 
лица проверавају се следеће посебне функцио-
налне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни посту-
пак, правила извршења решења донетог у управном 
поступку, посебни управни поступци, управни спорови, 
правила поступка, извршење донетих судских пресуда, 
пракса/ставови Управног суда) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада 
– студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација, израда секторских анализа, еx ante 
и ex post анализа ефеката јавних политика/прописе) 
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, 
Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) 
провераваће се путем симулације писмено.
4. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о стечају, Закон о привредним друштвима 
и Закон о облигационим односима) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 12. анали-
тичко - порески послови наплате за предузет-
нике и физичка лица проверавају се следеће 
посебне функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни посту-
пак, правила извршења решења донетог у управном 
поступку, посебни управни поступци, управни спорови, 
правила поступка, извршење донетих судских пресуда, 
пракса/ставови Управног суда) провераваће се путем 
симулације писмено;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада 
- студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација, израда секторских анализа, еx ante и ex 
post анализа ефеката јавних политика/прописе) прове-
раваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, 
Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) 
провераваће се путем симулације писмено;
4. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о стечају, Закон о привредним друштвима 
и Закон о облигационим односима) провераваће се 
путем симулације писмено;

За радно место под редним бројем 13. порески 
инспектор наплате 1 за најсложеније поступке 
наплате за предузетнике и физичка лица про-
веравају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - управно-правни послови (општи управни посту-
пак, правила извршења решења донетог у управном 
поступку, посебни управни поступци, управни спорови, 
правила поступка, извршење донетих судских пресуда, 
пракса/ставови Управног суда) провераваће се путем 
симулације писмено;
2. Посебне функционалне компетенције за област рада 
– студијско-аналитички послови (прикупљање и обра-
да података из различитих извора, укључујући и спо-
собност критичког вредновања и анализирања доступ-
них информација, израда секторских анализа, еx ante 
и ex post анализа ефеката јавних политика/прописе) 
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације органа 
(Закон о пореском поступку и пореској администрацији, 
Закон о порезу на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, 
Закон о акцизама, Закон о порезу на доходак грађана) 
провераваће се путем симулације писмено.
4. Посебне функционалне компетенције за радно 

место - релевантни прописи из делокруга радног мес-
та (Закон о стечају, Закон о привредним друштвима 
и Закон о облигационим односима) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 14. струч-
но-оперативни послови планирања и извешта-
вања 2 проверавају се следеће посебне функ-
ционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за област 
рада - студијско-аналитичких послова (прикупљање и 
обрада података из различитих извора, укључујући и 
способност критичког вредновања и анализирања дос-
тупних информација, израда секторских анализа) про-
вераваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за област рада 
- послови јавних набавки (методологија за припрему и 
израду плана јавних набавки, методологија за припре-
му конкурсне документације у поступку јавних набав-
ки) провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за радно место 
- прописи и акти из надлежности и организације орга-
на (Закон о пореском поступку и пореској администра-
цији) провераваће се путем симулације усмено.
4. Посебне функционалне компетенције за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног места 
( Закон о државној управи, Закон о министарствима) 
провераваће се путем симулације писмено.

V Провера понашајних компетенција за сва 
радна места: Понашајне компетенције (управљање 
информацијама, управљање задацима и оствари-
вање резултата, оријентација ка учењу и промена-
ма, изградња и одржавање професионалних односа, 
савесност, посвећеност и интегритет) провераваће се 
путем: психометријских тестова и интервјуа базираног 
на компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и вред-
новање кандидата за сва извршилачка радна 
места: Процена мотивације за рад на радном месту 
у органу и прихватање вредности државних органа - 
провераваће се путем интервјуа са Конкурсном коми-
сијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на јавни конкурс: Министарство финансија 
- Пореска управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5, 
са назнаком: „За јавни конкурс за попуњавање изврши-
лачког радног места (навести назив места)”.

VIII Лица која су задужена за давање оба-
вештења о јавном конкурсу у периоду од 08 
до 12 сати: Министарство финансија - Пореска упра-
ва, Ранка Зрнић, 011/3953-449, Милица Тодоровић 
011/3953-426.

IX Општи услови за запослење: држављанство 
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 подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана објављивања у периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управаљање кадровима и Пореске упра-
ве. Штампана верзија обрасца пријаве доступна је на 
адреси: Министарство финансија – Пореска управа, 
11000 Београд, Саве Машковића 3-5.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се у 
образац пријаве након што Конкурсна комисија саста-
ви списак кандидата међу којима се спроводи изборни 
поступак. 
Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од дана пријема пријаве, 
достављањем наведеног податка на начин који је у 
пријави назначио за доставу обавештења.

Администрација и управа
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XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка пре 
интервјуа са Конкурсном комисијом: оригинал 
или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија уверења 
о држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним орга-
нима (кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испи-
ту подносе доказ о положеном правосудном испиту); 
оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење и други акти који-
ма се доказује на којим пословима, са којом стручном 
спремом и у ком временском периоду је стечено радно 
искуство.

Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси оригинал или оверену 
фотокопију решења о распоређивању или премештају 
на радно место у органу у коме ради или решења да је 
државни службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка, пре интер-
вјуа са Конкурсном комисијом позивају се да у року од 
пет радних дана од дана пријема обавештења, доставе 
наведене доказе који се прилажу у конкурсном поступ-
ку.

Кандидати који не доставе доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку, односно који на основу дос-
тављених или прибављених доказа не испуњавају 
услове за запослење, писмено се обавештавају да су 
искључени из даљег изборног поступка. Докази се дос-
тављају на адресу: Министарство финансија - Пореска 
управа, 11000 Београд, Саве Машковића 3-5.

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног искуства у струци (потврда, решење и други акти 
којима се доказује на којим пословима, са којом струч-
ном спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство), дужни су да их доставе у оригиналу 
или овереној фотокопији, према услову о дужини рад-
ног искуства у струци из радних места на која конку-
ришу.

XIV Трајање радног односа: За сва радна места 
заснива се радни однос на неодређено време. Чла-
ном 9 Закона о државним службеницима („Сл. гласник 
РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18), 
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 компетенција. 
Као државни службеник на извршилачком радном 
месту, може да се запосли и лице које нема положен 
државни стручни испит, али је дужно да га положи у 
прописаном року. Положен 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 - држав-
ни 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 положен државни стручни испит, полаже држав-
ни стручни испит у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа. 

За радна места под редним бројем 2. и 3. кандидати 

који су се добровољно изјаснили о припадности нацио-
налној мањини у пријави у смислу члана 11. став 4. и 5. 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима, рангира се први у 
односу на другог кандидата који има исти број бодова. 
Ако више кандидата који имају исти број бодова при-
пада националној мањини, предност на ранг листи у 
односу на друге једнако вредноване кандидате при-
паднике националне мањине има кандидат коме су са 
више бодова вредноване понашајне компетенције, у 
случају једнаког бодовања понашајних компетенција 
предност има кандидат који је са више бодова вред-
нован на интервјуу са Комисијом, а у случају једнаког 
бодовања на интервјуу са Комисијом предност има кан-
дидат који је са више бодова вреднован на посебним 
функционалним компетенцијама.

XV Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са кандидатима 
чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и који испуњавају услове предвиђене огла-
сом о јавном конкурсу, на основу података наведе-
них у обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 23.01.2020. године, о чему 
ће учесници конкурса бити обавештени на начин који 
су навели у својим пријавама. Провера општих функ-
ционалних компетенција, посебних функционалних 
компетенција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Министарства финансија - 
Пореске управе, Београд, Краља Милана 5. Провера 
понашајних компетенција ће се обавити у просторија-
ма Службе за управљање кадровима, Београд, Булевар 
Михајла Пупина 2.

Кандидати који успешно прођу једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте, имејл-адресе и бројеве телефона, које наведу у 
својим обрасцима пријаве. 

XVI Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, уверење о поло-
женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима/уверење о положеном правосудном испи-
ту. Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тумачење) 
прописано је, између осталог, да је орган дужан да по 
службеној дужности, у складу са законом, врши увид у 
податке о чињеницама неопходним за одлучивање о 
којима се води службена евиденција, да их прибавља и 
обрађује (члан 9 став 3); да у поступку који се покреће 
по захтеву странке орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција када је то неопходно 
за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће 
те податке прибавити сама (члан 103 став 3). Потребно 
је да учесник конкурса у делу Изјава*, у обрасцу прија-
ве, заокружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Јавни 
конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовао 
директор Пореске управе. Овај конкурс објављује се на 
интернет страни Пореске управе, на порталу e-Управе, 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање и на интернет страни Службе за упра-
вљање кадровима.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05, - испр., 83/05 - 
испр., 64/07, 67/07 - испр., 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 
и 95/18), члана 4 Правилника о спровођењу јавног кон-
курса за попуњавање радних места у Управи за извр-
шење кривичних санкција („Службени гласник РС“, 
бр. 40/10 и 137/14) и Закључка Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-10684/2019 од 30. октобра 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА 
У УПРАВИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Минис-
тарство правде - Управа за извршење кривичних санк-
ција, Немањина 22-24, Београд. 

Радна места која се попуњавају: 

II У КАЗНЕНО-ПОПРАВНОМ ЗАВОДУ ЗА ЖЕНЕ У 
ПОЖАРЕВЦУ

1. Радно место за здравствену 
заштиту

у звању саветник
1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Медицинске науке на студијама другог степена 
интегрисане академске студије у обиму од 360 ЕСПБ, 
односно на основним студијама у трајању од  најмање 
пет година, положен државни стручни испит или струч-
ни испит у области здравствене заштите и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: знање 
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

2. Радно место за медицинско-
техничке послове
у звању референта

1 извршилац

Услови: завршена средња школа, медицинске струке 
- општи смер, положен државни стручни испит или 
стручни испит у области здравствене заштите и 2 годи-
не радног искуства, као и потребне компетенције за 
рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: знање 
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

3. Радно место васпитач
у звању саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Политичке науке - смер за социјалну полити-
ку и социјални рад, или из стручне области Специјал-
на едукација и рехабилитација - смер за превенцију и 
третман поремећаја понашања, или из научне области 
Психолошке науке, Педагошке науке или стручне 
области Филозофија - смер педагог или андрагог или 
из научне области Социолошке науке - смер социолог 
на основним академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалис-

Администрација и управа

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, најмање три године радног 
искуства у струци, као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: знање 
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

Место рада: Пожаревац, Моше Пијаде бб

III ОКРУЖНИ ЗАТВОР У НЕГОТИНУ

1. Радно место реализатор третмана
у звању саветника

1 извршилац

Услови: стечено високо образовање из научне 
области Психолошке или Педагошке науке или из стру-
чне области Филозофије - смер за педагогију, психоло-
гију, социологију или андрагогију; или стручне области 
Специјалне едукације и рехабилитације - смер за пре-
венцију и третман поремећаја понашања, на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит 
и најмање три године радног искуства у струци, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Стручне оспособљености, знање и вештине 
које се проверавају у изборном поступку: знање 
из Закона о извршењу кривичних санкција - усмено; 
вештина комуникације - непосредно, кроз разговор са 
кандидатима.

Место рада: Неготин, Бранка Перића 9

IV Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 
- писана пријава са биографијом и наводима о доса-
дашњем радном искуству (у пријави назначити редни 
број радног места из текста конкурса као и назив рад-
ног места за које се конкурише, име и презиме, датум и 
место рођења, адреса становања, мејл-адреса за кон-
такт, контакт телефон, податке о образовању, податке 
о врсти и дужини радног искуства у степену стручне 
спреме прописане за радно место на које се конкури-
ше, са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора 
да буде својеручно потписана) - заједничко за сва рад-
на места;
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема за стручну спрему која је 
наведена у условима за радно место - заједничко за сва 
радна места;
 - уверење из суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак за кривично дело које се гони по служ-
беној дужности (не старије од 30 дана) - заједничко за 
сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења и други акти из 
којих се може утврдити на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство у струци) - заједничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија потврде да кан-
дидату раније није престајао радни однос у државном 
органу због теже повреде радне дужности из радног 
односа, издата од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу - зајед-
ничко за сва радна места;
- оригинал или оверена фотокопија доказа о положе-
ном стручном испиту у области здравствене зашти-
те или оригинал или оверена фотокопија доказа о 
положеном државном стручном испиту (кандидати 
са положеним правосудним испитом уместо доказа о 

положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту; у складу са чланом 
101. Закона о државним службеницима државни струч-
ни испит нису дужни да полажу државни службеници 
који су здравствени радници или здравствени сардни-
ци у Управи за извршење кривичних санкција, који су 
у обавези да полажу или су положили стручни испит у 
области здравствене заштите) - заједничко за сва рад-
на места;
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама 
прибавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње - заједничко за сва радна места.

Наведену изјаву могуће је преузети на интернет пре-
зентацији Министарства правде, на следећој интернет 
адреси: http://www.mpravde.gov.rs/tekst/9998/konkursi.
php

Документа о чињеницама о којиме се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном испиту за рад у државним органима. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

Законом о општем управном поступку („Службени глас-
ник РС“, број 18/16) прописано је, између осталог, да 
је орган дужан да по службеној дужности, у складу 
са законом, врши увид у податке о чињеницама нео-
пходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9 став 
3); да у поступку који се покреће по захтеву странке 
орган може да врши увид, прибавља и обрађује лич-
не податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим 
ако странка изричито изјави да ће те податке прибави-
ти сама. Ако странка у року не поднесе личне податке 
неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање 
поступка ће се сматрати неуредним (члан 103 став 3). 
Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе дока-
зе о којима службену евиденцију воде други органи, 
у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног 
поступка.
Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. 
Сви докази прилажу се на српском језику, односно уко-
лико су на страном језику морају бити преведени на 
српски језик и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача.
Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је 
стечена у иностранству мора бити нострификована.

V Општи услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса 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 (члан 45 став 
1 Закона о државним службеницима).

Посебни услови за рад на радном месту: Чланом 
253 став 4 Закона о извршења кривичних санкција про-
писано је да се у радни однос не може се примити лице 
које је осуђено због кривичног дела које се гони по 
службеној дужности, лице против кога се води кривич-
ни поступак за кривично дело које се гони по службе-
ној дужности, лице које је осуђено на безусловну казну 
затвора у трајању дужем од три месеца и лице за које, 
у складу са прописима којима је уређено вршење без-
бедносних провера, постоје безбедносне сметње.

VI Рок за подношење пријаве на конкурс: Рок 

за подношење пријава на конкурс је 8 (осам) дана и 
почиње да тече наредног дана од дана оглашавања 
у периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање „Послови“.

VII Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Cа кандидатима чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз 
које су приложени сви потребни докази и који испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту прове-
ра стручних оспособљености, знања и вештина које се 
вреднују у изборном поступку спровешће се у просто-
ријама наведених завода.

О дану и времену спровођења изборног поступка кан-
дидати ће бити обавештени телефоном или телегра-
мом, на контакте (бројеве телефона или адресе) које 
наведу у својим пријавама.

VIII Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство правде, Управа за извршење кривичних санк-
ција, 11000 Београд, Немањина 22-26, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних 
места“.

IX Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Биљана Станишић и Сања Пешић Дамљано-
вић, тел. 011/363-11-93.

X Трајање радног односа: За наведена радна места 
радни однос се заснива на неодређено време.

НАПОМЕНЕ: Као државни службеник може да се запос-
ли пунолетан држављанин Републике Србије који има 
прописану стручну спрему и испуњава остале услове 
одређене законом, другим прописом и правилником о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у државном органу, ако му раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа и није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест  месеци. Као државни службеник 
на извршилачком радном месту може да се запосли и 
лице које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у року утврђеном овим законом.

Државни службеник који је у радном односу на 
неодређено време мора да има положен државни 
стручни испит. Пробни рад је обавезан за све који први 
пут заснивају радни однос у државном органу, а нису 
приправници, нити раде у кабинету.

Државни службеник на пробном раду који је радни 
однос засновао на неодређено време и државни служ-
беник који је засновао радни однос на неодређено вре-
ме, а који нема положен државни стручни испит пола-
же државни стручни испит у року од шест месеци од 
дана заснивања радног односа.

Кандидати који конкуришу на више радних места под-
носе појединачне пријаве за свако радно место на које 
конкуришу у којима наводе уз коју од пријава су прило-
жили тражене доказе.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или фотокопији ове-
реној у општини или суду или од стране јавног бележ-
ника биће одбачене закључком конкурсне комисије. 

Управа за извршење кривичних санкција ће службеним 
путем вршити безбедносну проверу, у складу са чла-
ном 254 Закона о извршењу кривичних санкција.

Обавештавају се кандидати да ће се документација 
враћати искључиво уз писмени захтев кандидата.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији 
Министарства правде: www.mpravde.gov.rs, на порталу 
е-Управе и на огласној табли Управе за извршење кри-
вичних санкција, интернет презентацији и периодич-
ном издању огласа Националне службе за запошља-
вање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

Администрација и управа
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БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД, 

ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И
 СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 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 конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
број 2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Београд, Немањина 22-26 
 
II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за стручно-
оперативне послове у области 

унапређења положаја и заштите 
особа са инвалидитетом

звање самостални саветник, Сектор за 
заштиту особа са инвалидитетом

1 извршилац

Опис посла:
- учествује у припреми прописа, стратешких докумена-
та, планова и програма, прати и припрема извештаје о 
њиховом спровођењу у области унапређења положаја 
и заштите особа са инвалидитетом и рада предузећа за 
професионалну рехабилитацију и запошљавања особа 
са инвалидитетом; 
- припрема мишљења и одговоре по захтевима и дру-
гим актима грађана, државних органа и организација, 
удружења и других организација невладиног и приват-
ног сектора;
- учествује у спровођењу поступка за доделу наменских 
средстава и финансирање пројеката за унапређење 
рада предузећа за професионалну рехабилитацију и 
запошљавање особа са инвалидитетом; 
- учествује у поступку давања сагласности за оснивање 
предузећа за професионалну рехабилитацију и запо-
шљавање особа са инвалидитетом;
- учествује у раду радних тела која се баве питањима 
унапређења положаја и заштите особа са инвалидите-
том и у припреми извештаја о активностима међуна-
родних организација, невладиног и приватног сектора 
у овој области; припрема документа за преговарачки 
процес у оквиру релевантних поглавља;
- учествује у раду преговарачких група и предузима 
све потребне активности за припрему и достављање 
докумената у вези са унапређењем положаја и зашти-
те особа са инвалидитетом и
- обавља све остале послове по налогу помоћника 
министра.

Услови: стечено високо образовање из научне, однос-
но стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодо-
ва, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци од најмање пет година, кao и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за управно-надзорне 
послове у области социјалне 

заштите
звање самостални саветник, Одељење 

за управне и надзорне послове у 
области социјалне и породичне заштите, 
Сектор за бригу о породици и социјалну 

заштиту
1 извршилац

Опис посла:
- израђује нацрте појединачних управних аката који-
ма се у другом степену решава по жалбама на решења 
инспектора за социјалну заштиту;
- врши ревизију решења центара за социјални рад 
о правима из области социјалне заштите и учест-
вује у контроли усаглашености решења о правима из 
области социјалне заштите са подацима у бази подата-
ка Одељења за информатику;
- израђује нацрте појединачних управних аката који-
ма се у другом степену решава по жалбама на решења 
првостепених органа о правима из области социјалне 
заштите и по ванредним правним лековима;
- учествује у надзору над радом органа у вршењу зако-
ном поверених послова другостепеног поступка;
- пружа стручну помоћ првостепеним органима у реша-
вању о правима из области социјалне заштите;
- учествује у изради нацрта закона и других прописа у 
области социјалне заштите;
- обавља све остале послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање пет година, кao и потреб-
не компетенције за рад на радном месту.

Место рада: Београд, Немањина 22-26

III Фазе изборног поступка и учешће кандида-
та: Изборни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције и 
фазе у којој се спроводи интервју са комисијом. Кан-
дидатима који учествују 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 - провера-
ваће се путем теста (писмено);  
- дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
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 компетен-
ције - дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у ори-
гиналу или овереној фотокопији. Комисија ће на осно-
ву приложеног доказа донети одлуку да ли може или 
не може да прихвати доказ који сте приложили уместо 
тестовне провере.  

IV Провера посебних функционалних компе-
тенција: Након пријема извештаја о резултатима про-
вере општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу општих 
функционалних компетенција, врши се провера посеб-
них функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1: 
Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и прав-
но-техничких правила за израду правних аката (усаг-

лашеност прописа и општих аката у правном систему); 
методологија праћења примене и ефеката донетих 
прописа и извештавање релевантним телима и органи-
ма - провераваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању 
особа са инвалидитетом и Закон о спречавању дискри-
минације особа са инвалидитетом) - провераваће се 
путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитички послови (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).

За радно место под редним бројем 2: 
Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативни послови (примена номотехничких и прав-
но-техничких правила за израду правних аката (усаг-
лашеност прописа и општих аката у правном систему); 
припрема и израда стручних мишљења и образло-
жења различитих правних аката (нацрта прописа, 
међународних уговора итд) - провераваће се путем 
симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за радно место - 
релевантни прописи из делокруга радног места (Закон 
о социјалној заштити и Породични закон) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за област рада 
управно-правни послови (општи управни поступак) - 
провераваће се путем симулације (писмено).

V Провера понашајних компетенција за наве-
дена радна места: Понашајне компетенције (упра-
вљање информацијама, управљање задацима и 
остваривање резултата, оријентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - прове-
раваће се путем психометријских тестова, узорка пона-
шања и интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата за наведена извршилачка радна места: 
Процена мотивације за рад на радном месту и прихва-
тање вредности државних органа - провераваће се 
путем интервјуа са комисијом (усмено). Информације 
o материјалимa за припрему кандидата за проверу 
општих функционалних компетенција могу се наћи на 
сајту Службе за управљање кадровима, www.suk.gov.
rs.

VII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве за конкурс: Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, Немањина 
22-26, 11000 Београд, са назнаком „За јавни конкурс за 
попуњавање извршилачких радних места”.

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

IX Општи услови за запослење: држављанство 
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 подношење 
пријава је осам дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе 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, 

Администрација и управа

Национална служба
за запошљавање
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Немањина 22-26. Приликом предаје пријаве на јавни 
конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује у даљем изборном поступку. Шифра 
пријаве уноси се у образац пријаве након што коми-
сија састави списак кандидата међу којима се спроводи 
изборни поступак. Подносиоци пријаве се обавешта-
вају о додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма 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 оверена фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство).
Државни службеник који се пријављује на јавни кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 01. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од (5) пет радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на наведену адресу 
Министарства. 

Кандидати који конкуришу на више радних места, која 
се разликују у погледу тражених доказа о дужини рад-
ног искуства 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), 
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, према услову о дужини радног искуства у 
струци из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа: За наведена радна 
места радни однос заснива се на неодређено вре-
ме. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању 
од шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита примају се на рад под условом да тај 
испит положе у року од шест месеци од дана засни-
вања радног односа. Сагласно члану 9 Закона о држав-
ним службеницима, прописано је да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једнаким 
условима доступна сва радна места и да се избор кан-
дидата врши на основу провере компетенција. Поло-
жен државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа.

XV Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 

поступак ће се спровести, почев од 26. децембра 2019. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
телеграмом на адресе које су навели у својим прија-
вама.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција  ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати Србија Нови Београд, 
Булевар Михаила Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном 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 спровођења наредне фазе 
изборног поступка на контакте (бројеве телефона или 
имејл-адресе), које наведу у својим обрасцима прија-
ве, или путем телеграма на адресу коју су навели у 
обрасцу пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима / уверење о положеном правосудном испиту. 
Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем управ-
ном 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 податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција када је то неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови подаци из 
службених евиденција.

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

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

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

На интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима: www.suk.gov.rs може се погледати опис 
послова оглашеног радног места.

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

Образац пријаве на конкурс, за наведена радна места, 
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, 
Немањина 22-26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, 

ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 97/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 
Уредбе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени глас-
ник РС“, број 2/19) и Закључака Комисије за давање 
сагласности за ново запошљавање и додатно радно 
ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-8569/2019 од 28. августа 2019. године и 51 број: 
112-10704/2019 од 30. октобра 2019. године, Минис-
тарство трговине, туризма и телекомуникација огла-
шава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И 
ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место за координацију 
активности Националног 

координационог тела за олакшање 
трговине (Секретаријат НКТОТ) 

и сарадњу са међународним 
економским организацијама ОУН 

и другим мултилатералним и 
регионалним организацијама и 

иницијативама
у звању саветник, Сектор за 

спољнотрговинску политику и 
мултилатералну и регионалну 

економску и трговинску сарадњу, Група 
за сарадњу са ЦЕФТА, међународним 
економским организацијама ОУН и 

другим мултилатералним и регионалним 
организацијама и иницијативама

1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми и предлагању 
мера и активности у циљу унапређења и олакшања 
спољне трговине; израђује извештаје, анализе и доку-
мента за информисање Владе о овој области; учествује 
у припреми предлога за олакшање спољне тргови-
не и отклањања баријера у трговини које достављају 
стручне радне групе НКТОТ, надлежна министарства  
и представници пословне заједнице; прати реализа-
цију активности у области олакшања спољне тргови-
не; координира сарадњу у размени података између 
министарстава и других надлежних органа и организа-
ција у погледу политике олакшања спољне трговине и 
координира друге активности у циљу олакшања спољ-
не трговине у складу са добром међународном праксом 
и потребама пословне заједнице; прати сарадњу са 
Европском економском комисијом Уједињених нација 
(UNECE), Конференцијом Уједињених нација о трго-
вини и развоју (UNCTAD), Организацијом за економ-
ску сарадњу и развој (OECD), Регионалним саветом 
за сарадњу (RCC), Иницијативом за сарадњу у југоис-
точној Европи (SECI), Организацијом за црноморску 
економску сарадњу (BSEC) и Централно-eвропском 
иницијативом (CEI); обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске, правне, политичке или организа-
ционе науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
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радно искуство у струци од најмање 3 године, од чега 
најмање 1 година радног искуства на пословима међу-
народне економске и трговинске сарадње, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту. 

2. Радно место за праћење стандарда 
у туризму

у звању саветник, Сектор за туризам, 
Одељење за управљање квалитетом у 

туризму
2 извршиоца

Опис послова: Припрема документацију за спро-
вођење првостепеног управног поступка и учествује 
у поступку разврставања у категорије објеката по 
врстама услуга које пружају, по захтеву привредних 
субјеката у складу са прописима из области туризма; 
прати међународну регулативу и праксу у области 
стандарда квалитета и учествује у предлагању мера за 
унапређење домаће регулативе и праксе; израђује сту-
дијско-аналитичке материјале у вези са стандардима у 
туризму; учествује у припреми и контроли документа-
ције за испите за туристичке водиче, туристичке пра-
тиоце и редаре на скијалиштима, учествује у организо-
вању и спровођењу писменог, усменог и практичног 
дела испита и учествује у припреми и изради уверења 
и легитимације; учествује у пословима проглашења 
туристичког простора и туристичког места; обавља и 
друге послове по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из поља природ-
но-математичких, техничко-технолошких или друштве-
но-хуманистичких наука, на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место шеф Одсека
у звању самостални саветник, Сектор 

за нормативне, управне и послове 
европских интеграција, Одељење за 

нормативне и управне послове, Одсек 
за нормативне послове и хармонизацију 

прописа
1 извршилац

Опис послова: руководи и координира радом Одсека 
(планира, усмерава и надзире рад извршилаца у Одсе-
ку); прати и анализира постојећу законодавну регула-
тиву и врши хармонизацију домаћег законодавства са 
правом ЕУ; учествује у изради нацрта закона и других 
прописа из делокруга Министарства уз спровођење 
процедура за њихово усвајање у сарадњи са надлеж-
ним секторима; организује и учествује у јавним рас-
правама у поступку припреме нацрта закона и других 
прописа; разматра и даје стручна мишљења на нацрте 
закона и подзаконских аката које предлажу други орга-
ни државне управе; надзире припрему стручних миш-
љења о примени прописа из делокруга надлежности 
Министарства; надзире припрему одговора на писме-
не представке правних лица и грађана и посланичка 
питања; обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 5 годи-
на, положен државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место за послове сарадње 
са Исландом, скандинавским и 

балтичким земљама
у звању саветник, Сектор за 

билатералну економску сарадњу, Одсек 
за Европу и прекоокеанске развијене 

земље
1 извршилац

Опис послова: Учествује у праћењу и предлагању 
мера и активности за унапређење трговинских и уку-
пних економских односа и сарадње са Исландом, 
скандинавским и балтичким земљама; учествује у 
припреми предлога платформи за разговоре и других 
материјала за заседања мешовитих међудржавних 
тела за економску сарадњу са односним земљама и за 
билатералне сусрете и разговоре и извештаје са тих 
разговора; учествује у припреми предлога основа и 
других материјала са ставовима за вођење преговора 
и закључивање споразума о трговинској и економској 
сарадњи; учествује у праћењу извршавања обавеза 
договорених на међудржавним сусретима, преговори-
ма и примене закључених споразума о трговинској и 
економској сарадњи и слободној трговини; сарађује са 
надлежним министарствима, представницима привре-
де; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из поља 
друштвено-хуманистичких или техничко-технолошких 
наука на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, радно иску-
ство у струци од најмање 3 године, положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

5. Радно место за едукацију и 
унапређење сарадње носилаца 

заштите потрошача
у звању саветник, Сектор за заштиту 

потрошача, Одељење за заштиту 
потрошача, Група за едукацију и 

унапређење сарадње у области заштите 
потрошача

1 извршилац

Опис послова: Учествује у спровођењу едукативних 
и информативних активности усмерених на повећање 
свести потрошача и јавности о правима потрошача и 
политици заштите потрошача; израђује извештаје о 
активностима удружења за заштиту потрошача и пред-
лаже мере за унапређење сарадње владиног и невла-
диног сектора у циљу већег нивоа заштите потрошача; 
остварује сталну сарадњу са министарствима, једини-
цама локалне самоуправе, привредним субјектима и 
саветовалиштима потрошача; учествује у изради про-
грама и пројеката намењених јачању удружења потро-
шача; обавља и друге послове по налогу  руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких природно-математичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основим студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, радно искуство у струци од најмање 3 годи-
не, положен  државни стручни испит, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

6. Радно место за промоцију 
пројектних активности у области 

информационог друштва
у звању саветник, Сектор за 
информационо друштво и 

информациону безбедност, Група за 
развој информационог друштва

 1 извршилац

Опис послова: Прати пројектне активности у области 

информационог друштва; учествује у изради прилога 
који се односе на примену програмских и стратеш-
ких докумената у области информационог друштва; 
учествује у припреми плана промотивних активности 
и обављању послова промовисања пројектних актив-
ности информационо-комуникационих технологија; 
припрема публикације и учествује у организовању 
стручних скупова, округлих  столова и јавних расправа; 
предузима мере за промовисање и подстицање истра-
живања и развоја информационо-комуникационих 
технологија (ИКТ); обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких или тех-
ничко-технолошких наука или из научне области 
рачунарске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
радно искуство у струци од најмање 3 године, положен 
државни стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

III Место рада:
За радна места под редним бројевима 1, 3, 4 и 5: Бео-
град, Немањина 22-26
За радно место под редним бројем 2: Нови Београд, 
Омладинских бригада 1
За радно место под редним бројем 6: Београд, Пари-
ска 7

IV Фазе изборног поступка и учешће кандидата: 
Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
и то следећим редоследом: провера општих функцио-
налних компетенција, провера посебних функционал-
них компетенција, провера понашајних компетенција и 
интервју са комисијом. Кандидат који не испуни мерило 
за проверу одређене компетенције у једној фази избор-
ног поступка, обавештава се о резултату провере ком-
петенције и не позива се да учествује у провери сле-
деће компетенције у истој или наредној фази изборног 
поступка.        

1. Провера општих функционалних компетен-
ција за сва радна места: 
- организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено),
- дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару),
- пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционал-
не компетенције „дигитална писменост“ (поседовање 
знања и вештина у основама коришћења рачунара, 
основама коришћења интернета, обради текста, табе-
ларне калкулације), ако учесник конкурса поседује 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наведених 
области и жели да на основу њега буде ослобођен тес-
тирања компетенције - дигитална писменост, неопход-
но 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 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који је приложен 
уместо тестовне провере.  

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

2. Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандида-
тима који су испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција, и то:

За радно место под редним бројем 1:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
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података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
послови међународне сарадње и европских интегра-
ција (основе правног и политичког система ЕУ) - про-
вераваће се путем есеја (писмено).
- Посебна функционална компетенција за oдређе-
но радно место - прописи из делокруга радног места 
(Закон о потврђивању Споразума о измени и присту-
пању Споразуму о слободној трговини у централној 
Европи - ЦЕФТА 2006) - провераваће се путем есеја 
(писмено).
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - страни језик - Енглески језик ниво Б2, 
провераваће се путем разговора са кандидатом (усме-
но).

За радно место под редним бројем 2:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - прописи и акти из надлежности орга-
на (Закон о угоститељству, Правилник о условима и 
начину обављања угоститељске делатности, начину 
пружања угоститељских услуга, разврставању угос-
титељских објеката, минимално техничким услови-
ма за уређење и опремање угоститељских објеката и 
Правилник о стандардима за категоризацију угости-
тељских објеката за смештај) - провераваће се путем 
симулације - (писмено). 
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - страни језик - Енглески језик ниво А2 - 
провераваће се путем теста (писмено).

За радно место под редним бројем 3:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
послови руковођења (основе управљања људским 
ресурсима) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
нормативних послова (припрема и израда стручних 
мишљења и образложења различитих правних аката 
(нацрта прописа, међународних уговора итд) - прове-
раваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - прописи из надлежности органа (Закон 
о трговини) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).

За радно место под редним бројем 4:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрада 
података из различитих извора, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о министарствима) - провераваће се 
путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - страни језик - Енглески језик ниво Б2 - 
проверaваће се путем теста (писмено).

За радно место под редним бројем 5:
- Посебна функционална компетенција за област рада 
послови односа са јавношћу (менаџмент догађаја) - 
провераваће се путем есеја (писмено).
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о заштити потрошача) - провераваће се 
путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за oдређено 
радно место - страни језик - Енглески језик ниво Б1 - 
провераваће путем теста (писмено).

За радно место под редним бројем 6: 
- Посебна функционална компетенција за област рада 
студијско-аналитичких послова (прикупљање и обрадa 
података из различитих извора, укључујући и способ-

ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
- Посебна функционална компетенција за област рада 
послови односа с јавношћу (односи с медијима) - про-
вераваће се путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за oдређе-
но радно место - прописи из делокруга радног места 
(Закон о удружењима) - провераваће се путем симула-
ције (писмено).

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација (www.mtt.gov.
rs).

Напомена (за радна места под редним бројем 1, 
2, 4 и 5): уколико учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ о 
знању енглеског језика, на траженом нивоу и жели да 
на основу њега буде ослобођен тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији. Конкурсна комисија ће на основу прило-
женог доказа донети одлуку да ли може или не може 
да прихвати доказ који је приложен уместо писмене/
усмене провере.

3. Провера понашајних компетенција:
Понашајне компетенције за радна места под редним 
бројевима 1, 2, 4, 5 и 6 (управљање информација-
ма; управљање задацима и остваривање резултата; 
оријентација ка учењу и променама; изградња и одр-
жавање професионалних односа и савесност, пос-
већеност и интегритет) - провераваће се путем пси-
хометријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираног на компетенцијама.

Понашајне компетенције за радно место под редним 
бројем 3 (управљање информацијама; управљање 
задацима и остваривање резултата; оријентација ка 
учењу и променама; изградња и одржавање профе-
сионалних односа; савесност, посвећеност и интегри-
тет и управљање људским ресурсима) - провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка понашања и 
интервјуа базираног на компетенцијама.

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

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

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства 
трговине, туризма и телекомуникација и у штампаној 
верзији на писарници Министарства трговине, тури-
зма и телекомуникација, Немањина 22-26, Београд. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који су у прија-
ви назначили за доставу обавештења.

VII 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 фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе или уверења којим се потврђује стручна спре-
ма; оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-

женом државном стручном испиту за рад у државним 
органима (уколико кандидат има положен државни 
стручни испит) /кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту, подносе доказ о положеном пра-
восудном 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 радном искуству у струци на пословима међу-
народне економске и трговинске сарадње ( само за 
радно место под редним бројем 1). Државни службеник 
који се пријављује на јавни конкурс, уместо уверења 
о држављанству и извода из матичне књиге рођених 
подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је 
нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинскоj управи. Фотокопије докумената које нису 
оверене од надлежног органа неће се разматрати.

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

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

VIII Рок за подношење доказа: Кандидати који су 
успешно прошли претходне фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају се 
да у року од 5 (пет) радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку. Кандидати који не доставе наве-
дене доказе који се прилажу у конкурсном поступку, 
односно који на основу достављених или прибављених 
доказа не испуњавају услове за запослење, писмено 
се обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка. Докази се достављају на адресу Министар-
ства трговине, туризма и телекомуникација, Немањина 
22-26, Београд.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 9. јануара 2020. 
године, о чему ће кандидати бити обавештени на кон-
такте (бројеве телефона или електронске адресе) које 
наведу у својим пријавама, или путем телеграма на 
адресу наведену у пријави.

Провера општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција ће се обавити у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом ће се обавити у просторијама 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 
Београд, Немањина 22-26. Учесници конкурса који су 
успешно прошли једну фазу изборног поступка оба-
вештавају се о датуму, месту и времену спровођења 

Администрација и управа
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наредне фазе изборног поступка на контакте (бројеве 
телефона или електронске адресе) које наведу у својим 
пријавама, или путем телеграма на адресу наведену у 
пријави.
X Општи услови за запослење: држављанство 
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.

XI Трајање радног односа: За сва радна места рад-
ни однос се заснива на неодређено време.

XII Лица која су задужена за давање оба-
вештења о конкурсу: Маја Наков и Андријана Блонд, 
контакт телефон тел: 011/3616-269.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом или предају непосредно на писарници 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација, 
Немањина 22-26, Београд, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног места” 
(назив радног места). 
НАПОМЕНE: Сагласно члану 9 Закона о државним 
службеницима, кандидатима су при запошљавању у 
државни орган под једнаким условима доступна сва 
радна места и избор кандидата врши на основу про-
вере компетенција. Положен државни стручни испит 
није услов нити предност за заснивање радног одно-
са. Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу подлежу пробном раду од 6 месеци. 
Кандидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве, биће одбаче-
не решењем конкурсне комисије. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао министар трговине, туризма и телекомуника-
ција. Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији и огласној табли Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација, на интерент презентацији Служ-
бе за управљање кадровима, на порталу е-Управе, на 
интернет презентацији, огласној табли и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 
Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у 
овом огласу који су употребљени у мушком граматич-
ком роду, односе се без дискриминације и на особе 
женског пола.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
УПРАВА ЗА СЛОБОДНЕ ЗОНЕ

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправ-
ка, 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 конкурсу за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник РС“, 
брoj 2/19) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 112-
10815/2019 од 30. октобра 2019. године, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
I Орган у коме се раднo местo попуњава: Минис-
тарство финансија - Управа за слободне зоне, Нови 
Београд, Омладинских бригада 1

II Радно место којe се попуњава: 

Радно место за стручно-оперативне 
послове

у звању сарадник, Одсек за контролу, 
надзор, развој и промоцију слободних 

зона
1 извршилац

Oпис послова: учествује у ажурирању базе пода-
така о слободним зонама и података о фискалним, 
финансијским, царинским и другим погодностима 
рада у режиму слободне зоне; учествује у сарадњи 
са надлежним органима на промоцији инвестирања и 
пословања у слободним зонама; учествује у пружању 
стручне помоћи заинтересованим инвеститорима у 
развоју њиховог програма у зонама; израђује анали-
зе, извештаје и информације за потребе директора; 
обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области економске науке на основним академским сту-
дијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним струков-
ним студијама, односно на студијама у трајању до три 
године, положен државни стручни испит и најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне ком-
петенције за рад на радном месту. 

III Место рада: Нови Београд, Омладинских бригада 
1

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

У изборном поступку проверавају се:
1. Опште функционалне компетенције, и то:

1. организација и рад државних органа Републике 
Србије - провераваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем симу-
лације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функционалне 
компетенције „дигитална писменост” ако поседујете 
важећи сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о познавању рада на рачунару, на траженом 
нивоу и желите да на основу њега будете ослобођени 
тестирања компетенције - дигитална писменост, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који сте при-
ложили уместо тестовне провере. Информације o мате-
ријалимa за припрему кандидата за проверу општих 
функционалних компетенција могу се наћи на сајту 
Службе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs.

2. Посебне функционалне компетенције: Након 
пријема извештаја о резултатима провере општих 
функционалних компетенција, међу кандидатима који 
су испунили мерила за проверу општих функционал-
них компетенција, 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, укључујући и способ-
ност критичког вредновања и анализирања доступних 
информација) - провераваће се усмено путем симула-
ције. 
- Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - професионално окружење, прописи и 
акти из надлежности и организације органа (Уредба о 
ближим критеријумима за оцену економске оправда-
ности одређивања подручја слободне зоне) - провера-
ваће се усмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о ПДВ-у, посебно део који се одно-
си на пореске олакшице за пословање у слободним 
зонама) - провераваће се усмено путем симулације.
- Посебна функционална компетенција за одређено 
радно место - страни језик (енглески језик ниво Б1) - 
провераваће се писмено (путем теста). 

Напомена: У погледу провере посебне функционалне 
компетенције за одређено радно место - страни језик 
(енглески језик ниво Б1), ако поседујете важећи серти-
фикат, потврду или други одговарајући доказ о знању 

енглеског језика, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања компетен-
ције знање страног језика, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Знање страних језика који су тражени конкурсом), 
доставите и тражени доказ у оригиналу или овереној 
фотокопији.

Комисија ће на основу приложеног доказа донети одлу-
ку да ли може или не може да прихвати доказ који сте 
приложили уместо писмене провере.

Информације о материјалима за припрему кандида-
та за проверу посебних функционалних кометенција 
могу се наћи на интернет презентацији Министарства 
финансија - Управе за слободне зоне www.usz.gov.rs.

3. Понашајне компетенције: Понашајне компетен-
ције (управљање информацијама, управљање задаци-
ма и остваривање резултата, орјентација ка учењу и 
променама, изградња и одржавање професионалних 
односа, савесност, посвећеност и интегритет) - прове-
раваће се путем психометријских тестова, узорка пона-
шања и интервјуа базираног на компетенцијама.

4. Интервју са комисијом и вредновање канди-
дата: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - провераваће 
се путем интервјуа са комисијом (усмено).

V Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање - 
листу „Послови”.

VI Пријава на јавни конкурс врши се на Обрасцу 
пријаве који је доступан на интернет презентацији 
Службе за управљање кадровима и Министарства 
финансија - Управе за слободне зоне или у штампаној 
верзији на писарници Управе за заједничке послове 
републичких органа, Омладинских бригада 1, 11070 
Нови Београд.

Приликом предаје пријаве на јавни конкурс пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносилац пријаве се обавештава о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначио за доставу обавештења.

Докази који се прилажу уз образац пријаве су: 
писани доказ о знању рада на рачунару и писани доказ 
о знању енглеског језика ниво Б1. 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 компе-
тенције „дигитална писменост“. 

Кандидати који уз образац пријаве доставе важећи 
сертификат, потврду или други доказ о знању енглес-
ког језика - ниво Б1 биће ослобођени провере компе-
тенције знање енглеског језика - ниво Б1, сем уколико 
комисија одлучи да се приложени доказ не може при-
хватити као доказ којим се кандидат ослобађа од пис-
мене/усмене провере енглеског језика - ниво Б1. 

VII 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 фотокопија извода из матич-
не књиге рођених; оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном држав-
ном стручном испиту за рад у државним органима (кан-
дидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту, под-
носе доказ о положеном правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврда, решење и други акти из којих се 
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види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство.

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 приложити и фотокопије докумената 
које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним 
судовима, односно општинским управама. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног органа 
неће се разматрати.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, 
између осталог, да су органи у обавези да по службеној 
дужности, када је то непходно за одлучивање у скла-
ду са законским роковима, бесплатно размењују, врше 
увид, обрађују и прибављају личне податке о чињени-
цима садржаним у службеним евиденцијама, осим ако 
странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним 
органима / уверење о положеном правосудном испи-
ту. Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава* у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају да 
су искључени из даљег изборног поступка.

Докази се достављају на адресу Министарства финан-
сија - Управе за слободне зоне, Нови Београд, Омла-
динских бригада 1.

IX Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу подата-
ка наведених у обрасцу пријаве на конкурс, изборни 
поступак ће се спровести, почев од 9. јануара 2020. 
године, о чему ће учесници конкурса бити обавештени 
писаним путем на адресе које су навели у својим прија-
вама или путем имејл-адресе.

Провере општих функционалних компетенција и пона-
шајних компетенција обавиће се у Служби за упра-
вљање кадровима, у Палати „Србија“, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Провера 
посебних функционалних компетенција и интервју 
са Конкурсном комисијом обавиће се у просторијама 
Министарства финансија - Управе за слободне зоне, 
Нови Београд, Омладинских бригада 1. Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка на кон-
такте (бројеве телефона или електронске адресе), које 
наведу у својим обрасцима пријаве.
 
X Општи услови за запослење: држављанство 
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.

XI Трајање радног односа: Радни однос заснива се 
на неодређено време.

XII Лицe задуженo за давање обавештења о 
конкурсу: Јасмина Денић, тел. 011/311-73-97, од 9.00 
до 13.00 часова.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен обра-
зац пријаве на конкурс: Пријаве на конкурс шаљу 
се поштом на адресу: Министарство финансија - Упра-
ва за слободне зоне, Омладинских бригада 1, 11070 
Нови Београд или се подносе непосредно на писарни-
ци Управе за заједничке послове републичких органа, 
Омладинских бригада 1, 11070 Нови Београд са назна-
ком „За јавни конкурс”. 

Напомене: Као државни службеник на извршилачком 
радном месту, може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дужно да га 
положи у прописаном року. Положен државни струч-
ни испит није услов, нити предност за заснивање рад-
ног 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 положен државни стручни испит, 
полажу државни стручни испит у року од шест месеци 
од дана заснивања радног односа.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложе-
ни сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној од надлежног органа (јавног бележника, у 
општинској управи или суду), биће одбачене решењем 
конкурсне комисије. Јавни конкурс спроводи Конкурс-
на комисија коју је именовао в.д. директора Управе за 
слободне зоне у Министарству финансија.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.usz.gov.rs) и огласној табли Министарствa 
финансија - Управе за слободне зоне, на интернет пре-
зентацији Службе за управљање кадровима (www.suk.
gov.rs), на порталу е-управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
УСТАВНИ СУД

На основу члана 9 став 3 Уредбе о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС“, број 2/19), Уставни 
суд оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА

I Орган у коме се радно место попуњава: Уставни 
суд, Београд, Булевар краља Александра 15

II Радно место које се попуњава:

Саветник Уставног суда за 
нормативну контролу и друге 

поступке
Служба за нормативну контролу и друге 
поступке, Стручна служба Уставног суда 

- четврта група положаја
1 извршилац

Опис послова: води поступак у предметима за које 
Уставни суд није надлежан; по налогу и овлашћењу 
судије известиоца, предузима радње у оквиру руко-

вођења претходним поступком; координира и 
усклађује припрему и учествује у раду саветовања, 
консултација и других активности Суда; координира 
и руководи припремом, односно припрема информа-
тивно-аналитичке материјале, предлоге и мишљења 
из области уставно-судске заштите, за потребе Суда; 
обрађује најсложеније предмете и предмете у којима 
је потребно заузимање правних ставова Уставног суда 
и изграђивање судске праксе; врши стручну обраду 
предмета из надлежности Уставног суда који се односе 
на поступак за оцењивање уставности и законитости 
општих аката, поступак за оцену уставности закона 
пре његовог проглашења, поступак одлучивања о 
одлагању ступања на снагу одлуке органа аутономне 
покрајине, поступак решавања сукоба надлежности, 
поступак одлучивања о изборним споровима, посту-
пак одлучивања о забрани рада политичке странке, 
синдикалне организације, удружења грађана или вер-
ске заједнице, поступак одлучивања о жалби органа 
одређеног статутом аутономне покрајине ако се поје-
диначним актом или радњом државног органа или 
органа јединице локалне самоуправе онемогућава 
вршење надлежности аутономне покрајине, однос-
но жалби органа одређеног статутом општине ако се 
појединачним актом или радњом државног органа 
или органа јединице локалне самоуправе онемогућава 
вршење надлежности општине, поступак одлучивања 
о повреди Устава од стране председника Републике; 
учествује у припреми одлука, решења, реферата и дру-
гих аката за потребе Суда и припрема нацрте одлука, 
решења и других аката за Редакциону комисију и дру-
га радна тела Суда; припрема извештаје, информације 
и друге аналитичке материјале о стању и проблемима 
остваривања уставности и законитости и анализе на 
основу којих Уставни суд указује Народној скупштини 
на потребу предузимања мера ради заштите устав-
ности и законитости и људских и мањинских права и 
слобода; припрема материјале и писма која Уставни 
суд упућује учесницима у поступку, државним и другим 
органима и организацијама; израђује нацрте општих 
аката које доноси Уставни суд; обавља и друге посло-
ве у складу са закључцима Уставног суда и његових 
радних тела, као и друге послове по налогу секретара 
Уставног суда и руководиоца Службе.

Услови: правни факултет, што подразумева стечено 
високо образовање на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академ-
ским студијама, специјалистичким академским студија-
ма, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године или специјалистичким студијама на факултету, 
положен правосудни или државни стручни испит, нај-
мање девет година радног искуства у струци или седам 
година радног искуства у струци од којих најмање две 
године на руководећим радним местима или пет годи-
на радног искуства на руководећим радним местима, 
као и компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Булевар краља Александра 
15

IV Услови за запослење: држављанство Републи-
ке 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.

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

Провера општих функционалних компетен-
ција:
- организација и рад државних органа РС - провера-
ваће се путем теста (писмено);
- дигитална писменост - провераваће се решавањем 
задатака (практичним радом на рачунару);
- пословна комуникација - провераваће се писаном 
симулацијом.

Напомена: У погледу опште функционалне компе-
тенције „дигитална писменост“, ако поседујете важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући доказ 
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о познавању рада на рачунару на траженом нивоу и 
желите да на основу њега будете ослобођени тести-
рања компетенције - дигитална писменост, неопход-
но је да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и траже-
ни доказ у оригиналу или овереној фотокопији. Коми-
сија ће на основу приложеног доказа донети одлуку да 
ли може или не може да прихвати доказ који сте при-
ложили уместо тестовне провере. 

Информације о материјалима за припрему кандидата 
за проверу општих функционалних компетенција могу 
се наћи на интернет презентацији Уставног суда, www.
ustavni.sud.rs у менију Конкурси.

Провера посебних функционалних компетен-
ција: Након пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кандида-
тима који су испунили мерила за проверу општих функ-
ционалних компетенција, врши се провера посебних 
функционалних компетенција и то:

Посебна функционална компетенција за област рада - 
познавање прописа значајних за остваривање надлеж-
ности Уставног суда у поступку, провераваће се усме-
ном симулацијом.
Посебна функционална компетенција за област рада - 
израда реферата и нацрта одлука, решења и закључа-
ка у уставносудским предметима, провераваће се усме-
ном симулацијом.
Посебна функционална компетенција за радно место 
- прописи и акти из делокруга радног места (Устав 
Републике Србије, Закон о Уставном суду и Пословник 
о раду Уставног суда), провераваће се усменом симу-
лацијом.

Понашајне компетенције за радно место: 
Понашајне компетенције (управљање информација-
ма, управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и одр-
жавање професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) - провераваће се психометријским 
тестом и интервјуом базираним на компетенцијама.

Интервју са кандидатом и вредновање канди-
дата за радно место: Након провере компетенција 
Конкурсна комисија ће са кандидатима обавити интер-
вју у циљу процене мотивације за рад на радном месту 
у Уставном суду и прихватања вредности државних 
органа.

VI Рок за подношење пријава: Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана 
од дана оглашавања јавног конкурса у периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање - 
листу „Послови“. 

VII Пријава на јавни конкурс: Заинтересовани кан-
дидати подносе пријаве на конкурс на обрасцу: „Прија-
ва на конкурс у државном органу“ који је доступан на 
интернет презентацији Уставног суда, www.ustavni.sud.
rs у менију Конкурси или у штампаној верзији у писар-
ници Уставног суда, Београд, Булевар краља Алексан-
дра 15. 
Приликом предаје пријаве на јавни конкурс, пријава 
добија шифру под којом подносилац пријаве учествује 
у даљем изборном поступку. Шифра пријаве уноси се 
у образац пријаве након што комисија састави списак 
кандидата међу којима се спроводи изборни посту-
пак. Подносиоци пријаве се обавештавају о додељеној 
шифри у року од три дана од пријема пријаве, дос-
тављањем наведеног податка на начин који је у прија-
ви назначен за доставу обавештења. 
Докази који се прилажу уз образац пријаве су: писани 
доказ о знању рада на рачунару.
Кандидати који уз образац пријаве доставе писани 
доказ о знању рада на рачунару биће ослобођени 
провере компетенције „дигитална писменост“ осим 
уколико Конкурсна комисија одлучи да се приложени 
доказ не може прихватити као доказ којим се кандидат 
ослобађа од провере опште компетенције „дигитална 
писменост“.

VIII Остали докази које прилажу кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступ-
ка пре интервјуа са Конкурсном комисијом: ори-

гинал или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија извода из 
матичне књиге рођених; оверена фотокопија дипломе 
или уверења којим се потврђује стручна спрема која 
је наведена у условима за радно место; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима (уколи-
ко кандидат има положен државни стручни испит) / 
кандидати са положеним правосудним испитом уместо 
доказа о положеном државном стручном испиту под-
носе доказ о положеном правосудном испиту; ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци (потврде, решења и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стекао радно искуство). Држав-
ни службеник који се пријављује на јавни конкурс, 
уместо уверења о држављанству и извода из матичне 
књиге рођених подноси решење о распоређивању или 
премештају на радно место у органу у коме ради или 
решење да је нераспоређен. 

Сви докази који се прилажу морају бити на језику и 
писму који је у службеној употреби државних 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 фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима 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 при-
ложити и фотокопије докумената које су оверене пре 
1. марта 2017. године у основним судовима, односно 
општинским управама. Фотокопије докумената које 
нису оверене од надлежног органа неће се разматрати.

Одредбом чл. 9 и 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/16) пропи-
сано је, поред осталог, да орган може да врши увид, 
прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

Документа о чињеницама о којима се води службе-
на евиденција су: уверење о држављанству, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о положеном 
државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно уверење о положеном правосудном испи-
ту.

Потребно је да учесник конкурса у делу Изјава*, у 
обрасцу пријаве, заокружи на који начин жели да се 
прибаве његови подаци из службених евиденција.

IX Рок за подношење осталих доказа: Кандида-
ти који су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом пози-
вају се да у року од 5 радних дана од дана пријема оба-
вештења доставе наведене доказе који се прилажу у 
конкурсном поступку.

Кандидати који не доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку, односно који на осно-
ву достављених или прибављених доказа не испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступка. Докази 
се достављају на адресу Уставни суд, 11000 Београд, 
Булевар краља Александра 15.

Лице које нема положен државни стручни испит дужно 
је да исто наведе у обрасцу пријаве, да пријави пола-
гање тог испита у Министарству државне управе и 
локалне самоуправе и да Уставном суду достави доказ 
о положеном државном стручном испиту у року од 20 
дана од дана истека рока за подношење пријава на јав-
ни конкурс за попуњавање положаја.

X Датум и место провере компетенција учесни-
ка конкурса у изборном поступку: Са учесницима 
конкурса чије су пријаве благовремене, допуштене, 
разумљиве, потпуне и који испуњавају услове пред-
виђене огласом о јавном конкурсу, на основу пода-
така наведених у обрасцу пријаве на конкурс, избор-

ни поступак ће се спровести, почев од 24. децембра 
2019. године, о чему ће кандидати бити обавештени 
на бројеве телефона или електронске адресе које су 
навели у својим пријавама.

Провере општих функционалних компетенција, пона-
шајних компетенција, посебних функционалних компе-
тенција и интервју са Конкурсном комисијом ће се оба-
вити у просторијама у Уставном суду, Београд, Булевар 
краља Александра 15. 

Учесници конкурса који су успешно прошли једну фазу 
изборног поступка обавештавају се о датуму, месту и 
времену спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или електронске адре-
се) које наведу у својим пријавама. 

XI Трајање радног односа: Рад на положају траје 
пет година.

XII Лице које је задужено за обавештења о кон-
курсу, у периоду од 10 до 12 часова: Смиљана 
Стојиљковић, тел. 011/285-5188.

XIII Адреса на коју се подноси попуњен образац 
пријаве на јавни конкурс: Пријаве на јавни конкурс 
се шаљу поштом (препорученом пошиљком) на адре-
су: Уставни суд, Београд, Булевар краља Александра 
15 или предају непосредно у писарници Уставног суда, 
Београд, Булевар краља Александра 15, са назнаком: 
„За јавни конкурс за попуњавање положаја“.

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. Овај 
оглас објављује се на интернет презентацији и оглас-
ној табли Уставног суда, на порталу е-Управе, интернет 
презентацији и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање.

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

                        Трговина и услуге

„LION-BELF“ DOO
11000 Београд, Македонска 30

тел. 011/3373-073
e-mail: lionbelf@sbb.rs

Портир-рецепционер пословног 
објекта

на одређено време

УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме у било 
ком занимању, пожељно поседовање лиценце за обез-
беђење и пожељно радно искуство. Кандидати могу 
своје пријаве да доставе путем наведене имејл-адресе 
или да се јаве на контакт телефон послодавца. Конкурс 
траје до 20.12.2019. године.

TIR COMMERCE
11000 Београд, Шафарикова 11

тел. 011/3341-113
e-mail: borivoje.tomic@tir-commerce.rs

Шпедитер
посредовање код царинских органа 

у поступцима увоза и извоза и 
спољнотрговинских активности, на 

одређено време

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани/мас-
тер економиста, обавезно завршена обука за царин-
ско-транспортне послове, знање рада на рачунару, 
знање енглеског језика, поседовање возачке дозволе 
Б категорије и најмање три године радног искуства. 
Кандидати могу своје пријаве да доставе на наведену 
имејл-адресу или да се јаве на контакт телефон посло-
давца. Конкурс траје до 30.12.2019. године.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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INTERNATIONAL PROPERTY
MANAGEMENT DOO

Београд-Вождовац, Дели Радивоја 2

Специјалиста хигијене - одржавање 
чистоће у пословним објектима
на одређено време, први уговор на 

период од 1 месеца, други уговор на 
период од 3 месеца, трећи уговор на 

период од 6 месеци
20 извршилаца

УСЛОВИ: од основне школе па навише; радно иску-
ство: 3 месеца. Рад у сменама. Трајање конкурса: до 
31.12.2019. године. Начин конкурисања: путем мејла 
Svetlana.milojevic@ipm.rs и телефона 069/618-127. Дос-
тављање биографије на увид, пожељно.

„КОПАОНИК“ АД, БЕОГРАД
Београд, Стари град, Змај Јовина 3

Менаџер продаје
2 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме (дипл. менаџер, 
дипл. економиста, дипл. економиста за унутрашњу и 
спољну трговину, дипл. инжењер менаџмента, дипл. 
инжењер за производни менаџмент, дипл. економис-
та за туризам, дипл. инжењер грађевинарства, дипл. 
инжењер технологије, дипл. инжењер шумарства, 
дипл. инжењер графичарства); без обзира на рад-
но искуство; основна информатичка обука; возачка 
дозвола Б категорије; енглески језик - средњи ниво. 
Трајање конкурса: до 31.12.2019. године. Кандидати 
могу да се јаве послодавцу директно, на број телефо-
на: 011/328-1453 или да пошаљу радну биографију на 
имејл: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs или на адресу 
послодавца: Змај Јовима 3, Стари град. Особа за кон-
такт: Тамара Петровић.

ДРУШТВО ЗА ИСХРАНУ И
УГОСТИТЕЉСТВО „ЛИДО“ ДОО

11080 Земун, Наде Димић 4
e-mail: office@lidoketering.com

тел. 063/301-198

Кувар - послови припреме оброка у 
централној кухињи

на одређено време
5 извршилаца

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на 
радно искуство. Заинтересовани кандидати своје прија-
ве могу слати на мејл адресу: office@lidoketering.com 
или се могу пријавити на број телефона: 063/301-198.

„MARKO TRANS CARGO“ DOO
Крагујевац

e-mail: office@markotc.com
тел. 065/84-58-854

Контролор на техничком прегледу 
возила

УСЛОВИ: ССС, ауто-механичар, саобраћајни/машински 
техничар; пожељно радно искуство; обавезна возачка 
дозвола Б катогорије, пожељне дозволе Ц и Д катего-
рије; основно познавање рада на рачунару (Microsoft 
office). Заинтересовани кандидати своју радну биогра-
фију могу доставити на мејл: office@markotc.com, могу 
се јавити лично у просторије послодавца, Улица Саве 
Ковачевића бб, сваког радног дана од 08 до 16 часова 
или могу позвати на контакт телефон: 065/84-58-854, 
најкасније до 03.01.2020.

ФРИЗЕРСКИ САЛОН “И. В. СЕКА”
11000 Београд, Опленачка 47/1

тел. 011/2336-622 (11-19h)

Женски фризер
УСЛОВИ: рад у сменама.

„КВИСКО“ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Љубе Стојановића 4

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

Књиговођа
са искуством

УСЛОВИ: IV - VII степен стручне спреме економске 
струке, са радним искуством минимум 3 месеца, потреб-
но је познавање рада на рачунару (Microsoft Office). 
Заинтересовани кандидати треба да се јаве лично на 
адресу послодавца, Љубе Стојановића 4, Ужице, рад-
ним даном од 16 до 17 часова, особа за контакт: Дра-
гица Илић. Конкурс је отворен до 29.12.2019. године.

ЈАВНИ ИЗВРШИТЕЉ 
ЂОРЂЕ ДОГАНЏИЋ

31000 Ужице, Југ Богданова 2/3
тел. 031/512-544

e-mail: djordje.izvršitelj@ gmail.com

Дипломирани правник у канцеларији 
јавног извршитеља

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани/
мастер правник, познавање рада на рачунару (Microsoft 
Office), пожељно - положен правосудни испит. Контакт 
особа: Вишња Радичевић, тел. 031/512-544, слање 
пријава путем мејла: djordje.izvršitelj@gmail.com. Кон-
курс је отворен до 29.12.2019. године.

MONA HOTEL MENAGEMENT 
DOO  BEOGRAD 

ХОТЕЛ „ЗЛАТИБОР МОНА“
31315 Златибор, Миладина Пећинара 26

тел. 031/841-021

Конобар
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, конобар, знање 
енглеског језика, познавање рада на рачунару, фле-
ксибилност у раду, добре комуникацијске вештине. 
Задаци обухватају: наплату услуга, одржавање орга-
низованости, решавање рекламације гостију, позна-
вање хотела и хотелских садржаја. Слање радних 
биографија на: recepcija@monazlatibor.com. Конкурс је 
отворен до попуне.

„SPAMIL COMMERCE“ DOO
11000 Београд

Јована Глигоријевића 9а
011/397-4940

Хигијеничарка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство. Заинтересовани кандидати могу да се јаве на 
контакт телефон: 011/2493-647 и 011/3974-940, кон-
курс остаје отворен до попуне радног места.

„ИКЕА СРБИЈА“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Астрид Линдгрен 11

тел. 062/8818-395
е-mail: milan.krcmarevic@ingka.ikea.com

Радник на пословима монтаже 
намештаја

на одређено време 3 месеца, уз 
могућност запослења на неодређено 

време, место рада: Београд
5 извршилаца

УСЛОВИ: средња школа, без обзира на смер, пожеље-
но радно искуство; возачка дозвола Б категорије. Оста-
ли услови рада: пуно радно време, теренски рад, обез-
беђен превоз. Трајање конкурса: до попуне, особа за 
контакт: Слађана Мартиновић.

АС И СТР 
„МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР” ДОО

Београд, Војводе Скопљанца 31
тел. 011/2473-555, 2472-276

3971-240, 3972-062
e-mail: autoservismiki@beotel.rs

Руководилац ауто-сервиса, шеф 
пријемног одељења

УСЛОВИ: машински инжењер (VI/1 степен стручне 
спреме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне 
спреме), дипломирани машински инжењер / мастер 
инжењер машинства (VII/1 степен стручне спреме), 
без обзира на смер, са радним искуством у ауто-индус-
трији; машински инжењер (VI/1 степен стручне спре-
ме), инжењер машинства (VI/2 степен стручне спреме), 
дипломирани машински инжењер / мастер инжењер 
машинства (VII/1 степен стручне спреме) за моторна 
возила или возила са унутрашњим сагоревањем; рад-
но искуство: 3 године; рад на рачунару (Word, Excel, 
Access, Internet), знање енглеског језика на средњем 
нивоу, возачка дозвола Б категорије. Услови рада: 
обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Заинтересовани кан-
дидати могу своје радне биографије да доставе на 
мејл-адресу, да контактирају послодавца путем теле-
фона или да се лично јаве на адресу послодавца, рад-
ним даном од 10.00 до 12.00 часова, особа за контакт: 
Бојана Николић

Самостални ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, ауто-механичар, IV 
степен стручне спреме, сервисни ауто-механичар; рад-
но искуство: 3 године; возачка дозвола Б категорије. 
Услови рада: обезбеђен смештај, пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу своје радне биографије да 
доставе на мејл-адресу, да контактирају послодавца 
путем контакт телефона или лично да се јаве на адресу 
послодавца, радним даном од 10.00 до 12.00 часова, 
особа за контакт: Бојана Николић.

ТЕЛЕКОМ СРБИЈА АД
Београд, Таковска 2

e-mail: telekomsrbija.nsz@telekom.rs

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

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

Пријепоље, Прокупље, Шабац, 
Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, 

Суботица, Ужице, Ваљево, Врање, 
Зајечар, Зрењанин и Кикинда

200 извршилаца

УСЛОВИ: III - VII степен стручне спреме; без обзира 
на радно искуство. Врста радног односа: уговор о делу. 
Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања и вешти-
не: основно познавање рада на рачунару и енглески 
језик на почетном нивоу. Заинтересовани кандида-
ти могу слати радне биографије на горе назначену 
мејл-адресу послодавца.

Монтер - техничар за 
телекомуникације

на одређено време, пробни рад 6 
месеци, место рада: Београд, Нови Сад, 

Крагујевац
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме (елек-
тротехника, механика и слично); без обзира на радно 
искуство. Трајање конкурса: до попуне. Посебна знања 
и вештине: основно познавање рада на рачунару. 
Заинтересовани кандидати могу контактирати своје 
саветнике за запошљавање за информације о начину 
конкурисања.

Трговина и услуге
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СЗТР ,,ГОРАН”
Алтина - Земун, Драгише Васића 18

тел. 063/242-007

Ауто-механичар у сервису 
аутомобила

путнички програм FIAT I LANCIA
2 извршиоца

УСЛОВИ: радно искуство најмање 6 месеци. Услови 
рада: обезбеђена исхрана и смештај (за лица ван Бео-
града), пробни рад 3 месеца. Конкурс је отворен до 
попуне радног места. Заинтересовани кандидати могу 
да се јаве послодавцу на наведени број телефона

ЦЕНТАР ЗА ОБУКУ ВОЗАЧА
„ЦАКИЋ” ДОО

Прокупље, Краљевића Марка 39
тел. 065/325-1225

Инструктор вожње Б категорије
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: V и VI степен стручне спреме, без обзира 
на образовни профил; радно искуство 12 месеци на 
пословима возача. Посебна знања и вештине: возачка 
дозвола Б категорије, лиценца за инструктора вожње. 
Услови рада: рад у сменама, обезбеђен смештај, обез-
беђена исхрана. Конкурс је отворен до попуне. Заин-
тересовани кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на горенаведени контакт телефон, радним 
даном од 08.00 до 22.00 часа. На заказани разговор 
донети радну биографију на увид.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др ЂОРЂЕ КОВАЧЕВИЋ“

11550 Лазаревац, Др Ђорђа Ковачевића 27

Доктор медицине
за рад у Служби хитне медицинске 

помоћи

Опис послова: обавља послове доктора медицине у 
служби хитне медицинске помоћи у складу са правили-
ма из домена своје струке и занимања.

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит за звање 
доктора медицине; поседовање важеће лиценце за 
рад, односно решења о упису у именик Лекарске комо-
ре. Кандидати уз писану пријаву достављају: оверену 
копију дипломе о завршеном медицинском факултету; 
оверену копију положеног стручног испита за звање 
доктора медицине; оверену копију важеће лицен-
це за рад, односно решења о упису у именик Лекар-
ске коморе; биографију; копију личне карте; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књиге вен-
чаних уколико је дошло до промене презимена; потвр-
ду о некажњавању; потврду да се не води кривични 
поступак и да није осуђиван; уверење о држављанству 
РС; фотокопију возачке дозволе Б категорије. Оглас 
отворен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови” НСЗ. Пријаву са потребном документацијом 
доставити лично или поштом на горенаведену адресу, 
са назнаком „За оглас”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. По завршетку огласа пре-
дата документа се неће враћати кандидатима.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби здравствене заштите 
одраслих грађана са кућним лечењем

Опис послова: обавља послове медицинске сестре/
техничара у Служби здравствене заштите одраслих 
грађана са кућним лечењем у складу са правилима из 
домена своје струке и занимања.

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња 

медицинска школа - смер општи; положен стручни 
испит за звање медицинске сестре - техничара; поседо-
вање важеће лиценце за рад, односно решења о упису 
у именик Коморе медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије. Кандидати уз писану пријаву дос-
тављају: оверену копију дипломе о завршеној меди-
цинској школи - смер општи; оверену копију положеног 
стручног испита за звање медицинске сестре - техни-
чара; оверену копију важеће лиценце за рад, односно 
решења о упису у именик Коморе медицинских сестара 
и здравствених техничара Србије; биографију; копију 
личне карте; извод из матичне књиге рођених; извод 
из матичне књиге венчаних уколико је дошло до про-
мене презимена; потврду о некажњавању; потврду 
да се не води кривични поступак и да није осуђиван; 
уверење о држављанству РС. Оглас је отворен 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” НСЗ. 
Пријаву са потребном документацијом доставити лич-
но или поштом на горнаведену адресу, са назнаком „За 
оглас”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. По завршетку огласа предата документа 
се неће враћати кандидатима.

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

тел. 018/830-927

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
ради замене радника на боловању

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

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ
КРВИ ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Лабораторијски техничар
у Одељењу за давалаштво крви Службе 

за прикупљање крви, тестирање, 
производњу продуката од крви и 

дијагностичких средстава
2 извршиоца

Опис послова: врши припрему радног простора, прибо-
ра и материјала потребног за рад у Заводу и на тере-
ну, води рачуна о исправности опреме и апарата за 
рад (дневно, недељно, месечно одржавање), а према 
упутствима произвођача, учествује у вођењу пропи-
сане документације, учествује у изради периодичних 
извештаја, учествује у изради документације ИМС-а, 
примени исте и предлаже промене уколико постоји 
потреба за изменом процеса рада, води рачуна о пра-
вилном руковању медицинским отпадом и заштити и 
очувању животне средине, врши пријем добровољ-
них давалаца (ДДК), регистрацију и унос података у 
информациони систем у заводу и на терену, помаже 
ДДК у попуњавању упитника у Заводу и на терену, 
врши тест контроле хемоглобина ДДК у Заводу и на 
терену, одређује АБО крвногрупну припадност ДДК 
оријентационом методом на плочици у Заводу и на 
терену, врши венепункцију даваоца крви, узима узорке 
крви за имуносеролошка тестирања у Заводу и на тере-
ну, брине о ДДК за време и непосредно након давања 
крви у Заводу и на терену, учествује у збрињавању 
нежељених реакција код ДДК у Заводу и на терену, 
доставља узорке узете крви од ДДК лабораторији за 
тестирање уз спроводну листу, доставља узете једи-

нице крви лабораторији за производњу продуката од 
крви, уз спроводну листу,обавља и друге послове из 
делокруга рада техничара IV степена трансфузијског 
смера сходно потребама Завода, за свој рад одгова-
ра главном техничару Одељења, главном техничару 
Службе, шефу Одељења, начелнику Службе, главном 
техничару завода и директору Завода.

УСЛОВИ: стручна спрема и радно искуство: средња 
стручна спрема, стручни испит, лиценца, најмање 6 
месеци радног искуства у том звању. Потребна доку-
ментација: пријава на оглас, фотокопија дипломе/
уверења о завршеној медицинској школи лаборато-
ријског или општег смера, фотокопија уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопија лиценце, фото-
копија извода из матичне књиге рођених, фотокопија 
личне карте, кратка биографија (CV), доказ о радном 
искуству у виду уверења/потврде послодавца, фотоко-
пија радне књижице и др. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања јавног огласа у публика-
цији „Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Оглас је објављен и на сајту Министарства здравља 
Републике Србије и сајту Завода за трансфузију крви 
Војводине. Пријаве се подносе путем поште на адресу: 
Завод за трансфузију крви Војводине, Хајдук Вељкова 
9а, 21137 Нови Сад, са назнаком “За оглас“ или непо-
средно управи Завода за трансфузију крви Војводине, 
сваког радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА 
ОРТОПЕДСКО-ХИРУРШКЕ 

БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”
11000 Београд, Михаила Аврамовића 28

тел. 011/6660-466

Виши радиолошки техничар
УСЛОВИ: оверен препис или фотокопија дипломе о 
стеченом образовању на струковним студијама првог 
степена (основне струковне студије) по пропису који 
уређује високо образовање (почев од 10.09.2005), 
односно на студијама у трајању од најмање две године 
(до 10.09.2005) - са просечном оценом; оверен препис 
или фотокопија дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопија лиценце (уколико је кандидат поседу-
је); потврда издата од стране Националне службе за 
запошљавање о дужини чекања на запослење; доказ 
о радном искуству у струци након положеног испита на 
пословима пружања здравствене заштите, укључујући 
и волонтерски стаж (фотокопија радне књижице или 
потврда послодавца); фотокопија личне карте или очи-
тана лична карта (уколико лична карта поседује чип); 
извод из матичне књиге рођених; биографију, са адре-
сом и контакт телефоном. Предност имају кандидати 
са радним искуством у стационарним здравственим 
установама.

Физиотерапеутски техничар

Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали општег смера 

(инструментарка)
3 извршиоца

Медицинска сестра - техничар у 
операционој сали општег смера 

(анестетичар)
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи (са просечном оценом), оверен 
препис или фотокопију дипломе о положеном струч-
ном испиту, потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење, доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима пружања здравствене 
заштите, укључујући и волонтерски стаж (фотокопија 
радне књижице или потврда послодавца), фотокопију 
личне карте или очитану личну карту (уколико лична 
карта поседује чип), биографију са адресом и контакт 
телефоном. Пожељно је претходно радно искуство 
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у стационарним здравственим установама на истим 
или сличним пословима. Наведена документа не смеју 
бити старија од шест месеци, а приложене фотокопије 
морају бити оверене од надлежног органа.

Домар/мајстор одржавања (мајстор 
за инструменте)

УСЛОВИ: Кандидати су обавезни да доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
школи III или IV степен стручне спреме (са просечном 
оценом), потврду издату од стране Националне служ-
бе за запошљавање о дужини чекања на запослење, 
доказ о радном искуству у струци (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), фотокопију личне 
карте или очитану личну карту (уколико лична карта 
поседује чип), биографију, са адресом и контакт теле-
фоном. Пожељно је претходно радно искуство у ста-
ционарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима.

Возач
2 извршиоца

УСЛОВИ: положен возачки испит за возача Б и Ц кате-
горије. Кандидати су обавезни да доставе: оверен 
препис или фотокопију дипломе о завршеној средњој 
саобраћајној школи - III степен стручне спреме (са про-
сечном оценом), потврду издату од стране Националне 
службе за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење, доказ о радном искуству у струци након поло-
женог испита на пословима возача (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), фотокопију личне 
карте или очитана лична карта (уколико лична карта 
поседује чип), фотокопију возачке дозволе или очита-
на возачка дозвола, биографију, са адресом и контакт 
телефоном. Пожељно је претходно радно искуство у 
стационарним здравственим установама на истим или 
сличним пословима.

ОСТАЛО: Пробни рад шест месеци. Пријаве са непотпу-
ном документацијом или које нису у складу са условима 
овог огласа, као и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. Кандидати који уђу у ужи избор биће поз-
вани на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА СРБИЈЕ

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

тел. 011/310-82-51

Радник у вешерају
на одређено време до 3 месеца

4 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛОРАД ВЛАЈКОВИЋ”

Барајево, Светосавска 91
тел. 011/830-0186

Доктор медицине
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен 
стручни испит.

Домар - мајстор одржавања
за рад у Одељењу за техничке и друге 

послове у Служби за правне, економско-
финансијске, техничке и друге сличне 

послове

УСЛОВИ: завршена средња школа, положен стручни 
испит за рад са судовима под притиском (за послове 
руковања постројењем у котларници).

ОСТАЛО: Сви кандидати морају испуњавати опште 
услове за заснивање радног односа утврђене Зако-
ном о раду (“Сл. гласник РС” број 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17-УС и 137/17) и посеб-
ним прописима везаним за јавне службе: уверење 
о држављанству РС (не старије од 6 месеци); доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак 
односно да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење суда не старије 
од 6 месеци). Уз пријаву кандидати подносе доказе о 
испуњености општих и посебних услова у оригиналу 
или овереним копијама, не старије од шест месеци, уз 
краћу биографију са пропратним писмом. Рок за подно-
шење пријаве је 8 дана од дана објављивања. Оглас је 
објављен и на огласној табли и сајту ДЗ „Др Милорад 
Влајковић“ Барајево, као и на сајту Националне служ-
бе за запошљавање. Пријаве за оглас могу се поднети 
лично или на писарници Дома здравља „Др Милорад 
Влајковић“ Барајево, Светосавска 91, сваког радног 
дана од 07 до 15 часова или послати препоручено 
поштом на адресу са назнаком „За оглас - доктор меди-
цине“, односно „За оглас - домар - мајстор одржавања“.

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА 
ЗАПОШЉАВАЊЕ

Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за рад у СР Немачкој

Радници за здравствену негу
потписивање уговора о раду на 

одређено време на позицији асистента 
за здравствену негу, односно 

до нострификације дипломе за 
здравственог радника, место рада: СР 

Немачка
већи број извршилаца

УСЛОВИ: образовање: завршена средња медицинска 
школа - општег или педијатријског смера; због оте-
жаног процеса нострификације дипломе за особе са 
преквалификацијом, нисмо у могућности да прихва-
тамо пријаве преквалификованих кандидата. Посебна 
знања и вештине: положен стручни испит за медицин-
ске раднике; пожељно (није обавезно) знање немач-
ког језика на Б1 нивоу. Радно искуство: радно искуство 
минимум 6 месеци у последњих 5 година (запослење, 
стручна пракса, волонтирање, клиничка одељења са 
лежећим пацијентима, болничка и патронажна нега 
старих лица, педијатријска нега, приватна нега у кући).

ОСТАЛО: висина зараде пре нострификације дипло-
ме износи 2.000 евра (бруто); послодавац обезбеђује 
смештај и исхрану под повољним условима, односно 
пружа подршку у проналажењу истог, а запослени 
сноси трошкове смештаја у целости или партиципира; 
трошкове превоза на релацији Република Србија - СР 
Немачка сноси послодавац.

Потребна документација: радна биографија/CV на 
немачком и српском језику, у europass формату; про-
пратно писмо на немачком језику; диплома заврше-
не школе - оверена фотокопија; сведочанства за све 
четири године - оверене фотокопије;  уверење 
о положеном стручном испиту за медицинске раднике 
- оверена фотокопија; сертификат о стеченом знању 
немачког језика - фотокопија (за кандидате који посе-
дују сертификат).

Начин конкурисања: Кандидати који су евиден-
тирани као незапослена лица у Националној служби 
за запошљавање, потребна документа достављају 
филијали НСЗ у којој су пријављени, лично или 
поштом, на адресу филијале, са назнаком - За кон-
курс: Запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој - Projekat Triple Win, СР Немачка. Кандидати 
који нису евидентирани као незапослена лица у Нацио-
налној служби за запошљавање потребна документа 
достављају поштом, на адресу: Национална служба за 
запошљавање, Филијала за град Београд, Миграциони 
сервисни центар, Гундулићев венац 23-25, са назнаком 
- За конкурс: Запошљавање радника за здравствену 
негу у СР Немачкој - Projekat Triple Win, СР Немачка.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 

путем телефона или имејла о месту и термину одржа-
вања разговора. Непотпуна документација неће бити 
разматрана.

За додатне информације о овом конкурсу, кан-
дидати могу да се обрате:

• свом саветнику за запошљавање у филијали НСЗ,
• Позивном центру НСЗ на број: 0800-300-301 (позив 
бесплатан),
• миграционим сервисним центрима НСЗ:

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

тел. 011/3340-870, 064/8107-046

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-514

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

тел. 020/330-038

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/412-531

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

тел. 036/302-070

Миграциони сервисни центар Бор
НСЗ, Филијала Бор, 7. јули 29
тел. 030/45-31-21, 45-31-23

Рок трајања конкурса: 17.01.2020. године.

ZUA „PHARMA PLUS“ KRAGUJEVAC
e-mail: pharmapluskg@gmail.com

Дипломирани фармацеут
УСЛОВИ: ВСС - дипломирани фармацеут; радно иску-
ство није неопходно; обавезан положен стручни испит; 
знање рада на рачунару (Word, Excel); пожељно знање 
енглеског језика - почетни ниво. Заинтересовани кан-
дидати своју радну биографију могу доставити на мејл: 
pharmapluskg@gmail.com, најкасније до 04.01.2020. 

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР 
СУРДУЛИЦА 

Српских владара 111
17530 Сурдулица 

тел. 017/815-300, 815-182

Доктор медицине
на одређено време ради замене 

запослене на породиљском одсуству, 
за потребе Здравственог центра ОЈ 

Дома здравља Сурдулица - Служба за 
здравствену заштиту деце

УСЛОВИ: медицински факултет, VII степен стручне 
спреме, положен стручни испит. Уз пријаву на оглас 
доставити: оверену фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту за доктора медицине, 
лиценцу, извод из матичне књиге рођених или извод 
из матичне књиге венчаних за особе које су проме-
ниле презиме, лекарско уверење. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији ,,Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Избор између кандидата који испуњавају услове огласа 
извршиће се на основу члана 9 тачке 3 и 4 Посебног 
колективног уговора за здравствене установе чији је 
оснивач Република Србија. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адре-
су: Здравствени центар Сурдулица, Српских владара 
111, 17530 Сурдулица.

Медицина
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ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Доктор медицине
за рад у Служби за хитну медицинску 

помоћ, на одређено време до повратка 
одсутног радника

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: високо образовање, на интегрисаним 
академским студијама из области медицине, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, на основним студијама из области 
медицине у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; положен стручни испит, лиценца. Канди-
дати су обавезни да уз пријаву доставе: оверен препис 
или фотокопију дипломе о завршеном медицинском 
факултету, оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору, биографију са 
адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити 
лично или поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, 
Момчила Поповића 144, 18220 Алексинац, са назна-
ком: „Пријава на оглас број 20/2019”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 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 због повећаног обима 

посла

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о раду. 
Посебни услови: средње образовање из области меди-
цине, медицинска сестра - техничар општег смера, 
положен стручни испит, лиценца; возачка дозвола Б 
категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву доста-
ве: оверен препис или фотокопију дипломе о заврше-
ној 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 дозво-
ле Б категорије и писану изјаву да је кандидат актив-
ни возач, биографију са адресом и контакт телефон. 
Изабрани кандидат је обавезан да приликом засни-
вања радног односа достави уверење о здравственој 
способности. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Пријаве на оглас доставити лично или 
поштом на адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила 
Поповића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Прија-
ва на оглас број 21/2019 са наведеним редним бројем”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и неблаго-
времене пријаве, неће бити разматране. Контакт теле-
фон: 018/804-256.

ДОМ ЗДРАВЉА
МАЛО ЦРНИЋЕ

12311 Мало Црниће, Стишка бб

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби за здравствену заштиту 

одраслих Дома здравља Мало Црниће, 
на одређено време до повратка 
запосленог са дужег одсуства

Опис послова: пријем пацијената без упута, обављање 
прегледа пацијената уз коришћење лабораторијских 
анализа и прегледа, одређује потребну терапију, 
упућивање болесника на лечење у специјализоване 
здравствене установе на здравствену комисију (инва-
лидско-пензиону, за бање, ревизиону, конзилијум, 
комисију вештака и др. ) на основу нађеног стања при 
прегледу, а у зависности од врсте и тежине обољења; 
на основу претходно извршених анализа и потреб-
них прегледа давање стручног мишљења (лекарско 
уверење) о радној способности, физичком и психич-
ком стању, врсти и тежини повреда и сл.; врши мање 
хируршке интервенције и инцизије у превијалишту; 
контролисање стручног рада медицинских техничара у 

превијалишту, на медицинској документацији и друго; 
рад на здравственом васпитању и подизању здравс-
твене заштите грађана; рад на свом стручном усавр-
шавању, рад у истуреним амбулантама по распореду, 
обављање и лакарских прегледа у стану оболелог 
када то ситуација захтева, обавезан повремени рад на 
терену, у вези спровођења акција и мера здравствене 
заштите и здравственог васпитања, у истуреним амбу-
лантама и здравственим станицама према распореду 
и потреби службе; одговорност за стручни рад, радну 
дисциплину и материјалну потрошњу и утрошак сред-
ствима ризика.

УСЛОВИ: Поред законом прописаних услова, обавез-
ни су следећи услови: завршен медицински факул-
тет, VII/1 степен и положен стручни испит. Уз пријаву 
на оглас са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом, као доказе о испуњености услова потребно 
је доставити и: оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, оерену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте (очитане податке са личне карте), фото-
копију извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
диплома или уверење издати на девојачко презиме). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави: лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос и оверену фотокопију лиценце/решења о 
упису у комору. Уколико изабрани кандидат не достави 
горе наведена документа у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење одлуке о 
избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа 
се поднета документација. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији ,,Послови“ Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на адре-
су: ,Дом здравља Мало Црниће, Стишка бб, Поштан-
ски фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава 
на оглас“. Непотпуне и неблаговремене пријаве, неће 
бити узете у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА
СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА

Кнеза Милоша 4

Доктор медицине изабрани лекар
УСЛОВИ: Поред општих услова, посебни услови за 
заснивање радног односа су: високо образовање: на 
интегрисаним академским студијама, по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; положен 
стручни испит, лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у звању доктора медицине. Заинтересовани 
кандидати подносе: пријаву на оглас са кратком био-
графијом, извод из матичне књиге рођених, диплому 
о завршеном факултету, уверење о положеном струч-
ном испиту, лиценцу, уверења и потврде о радном 
искуству, лекарско уверење (подноси кандидат који 
буде изабран на конкурсу). Докази о испуњености 
услова за заснивање радног односа подносе се у ори-
гиналу или овереним копијама, не старијим од 6 месе-
ци. Пријаве са кратком биографијом, адресом и кон-
такт телефоном, као и документа којима се доказује 
испуњеност услова конкурса, донети лично у Одсек за 
правне и опште послове Дома здравља Смедеревска 
Паланка или послати на адресу: Дом здравља Смеде-
ревска Паланка, Улица кнеза Милоша 4, 11420 Смеде-
ревска Паланка. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Кандидати који се буду 
јавили на конкурс могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о избору. Неблаговремене пријаве, као и прија-
ве са непотпуном и неодговарајућом документацијом, 
неће бити разматране. По завршетку конкурса предата 
документа се неће враћати кандидатима. За све инфор-
мације можете се обратити на телефон: 026/319-933.

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ МАЈКЕ И ДЕТЕТА 
СРБИЈЕ “Др ВУКАН ЧУПИЋ”

11070 Нови Београд, Радоја Дакића 6-8
тел. 064/866-86-40

Спремачица у здравству
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, основна школа. 
Пријаве слати у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

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

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време по основу замене до 
повратка радника са боловања

УСЛОВИ: средња стручна спрема, знање рада на 
рачунару. Приликом пријаве на конкурс кандидати 
су дужни да доставе: кратку биографију; фотокопију 
личне карте; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију радне књижице или другог доказа о рад-
ном искуству (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају 
услове из огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему (претходно искуство у раду, додат-
но образовање или оспособљеност, дужина трајања 
школовања и сл.). Приликом заснивања радног односа 
кандидати су дужни да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које се 
примају. Пријаве слати у затвореној коверти, на наве-
дену адресу Клинике, са назнаком радног места за које 
се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

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

тел. 011/3223-655

Дефектолог у саветовалишту за 
младе

пробни рад 3 месеца

Опис послова: ради на превенцији и дијагностиковању 
психоматских способности школске деце и младих у 
оквиру своје струке, примењује специфичне методе 
третмана у процесу хабилитације и рехабилитације 
особа са различитим типовима поремећаја вида, слуха, 
сензомоторичких, моторичких сметњи и поремећаја у 
понашању, ради на терапији - рехабилитацији деце и 
младих са различитим развојним поремећајима, ради 
индивидуални и групни здравствено-васпитни рад, 
ради процену психомоторног развоја деце и младих, 
индивидуалну и групну терапију, ради на професио-
налној оријентацији и оспособљавању болесне и здра-
ве деце и младих и даје предлог за упис у школе, ради у 
комисијама, сарађује са школама, центрима за социјал-
ни рад и другим организацијама, фактурише здравс-
твене  услуге које пружа, ради и друге послове из доме-
на своје струке по налогу непосредног руководиоца и 
начелника Службе којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање - дефектолошки факул-
тет и други сродни факултети одговарајућег смера; 
високо образовање: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије) по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. године, на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; познавање рада на рачу-
нару (основни пакет MS Office и Windows окружење). 
Уз молбу приложити: биографију, фотокопију дипломе 
о завршеном факултету и фотокопију држављанства. 

Медицина

www.nsz.gov.rs
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Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају 
кандидатима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа, поштом или личном дос-
тавом у писарницу Дома здравља “Др Милутин Ивко-
вић”, Кнез Данилова 16, IV спрат, соба 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.

ОПШТА БОЛНИЦА БОР
19210 Бор, Др Мишовића 1

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби интерне медицине 

Опште болнице Бор

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање рад-
ног односа утврђених законом, кандидати треба да 
испуњавају и следеће посебне услове: завршена меди-
цинска школа, IV степен стручне спреме општег сме-
ра, положен стручни испит, решење о упису у комору 
и лиценца за рад; радно искуство на нези болесника у 
стационару. Критеријуми за избор кандидата: просечна 
оцена завршног испита, дужина чекања на посао, рад-
но искуство у струци по положеном стручном исипиту, 
оцена на разговору. Кандидати који се јаве на оглас 
могу бити позвани на разгогор ради пружања додатних 
информација које могу бити важне за одлуку о избору 
кандидата. Уз пријаву заинтересовани кандидати под-
носе доказе о испуњености општих и посебних услова 
- неоверене копије (неће се враћати кандидатима), уз 
краћу биографију са потребним подацима за контакт 
(CV). Кандидат који буде изабран, пре закључења уго-
вора о раду, дужан је да достави доказ о здравственој 
способности за рад на наведеним пословима (лекарско 
уверење) и оригинале или оверене фотокопије потреб-
не документације. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања код Националне службе за запо-
шљавање и на сајту Министарства здравља РС. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Бор, Др Мишовића 1, 19210 Бор, са 
назнаком за “Оглас”.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 

Клинике за ОРЛ, на одређено време до 
повратка запослених са дужег одсуства 

и са пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 

Јединице интензивног лечења Службе 
за анестезију и реанимацију, на 

одређено време до повратка запослених 
са дужег одсуства и са пробним радом 

од 3 месеца
2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 

Клинике за кардиологију, на одређено 
време до повратка запослених са дужег 

одсуства и са пробним радом од 3 
месеца

2 извршиоца

Медицински техничар 
педијатријског смера

IV степен стручне спреме, за потребе 
Клинике за дечију хирургију, на 

одређено време до повратка запослених 
са дужег одсуства и са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком 

центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки разред средње школе за медицинске тех-
ничаре/сестре са средњом школском спремом за радно 
место; уверење о положеном стручном испиту за радно 
место; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кан-
дидати који имају радно искуство (укључујући струч-
но 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 
са називом организационе јединице (било да конкури-
шу на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није 
ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу за рад 
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кан-
дидат у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. 
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврхе избо-
ра за пријем у радни однос. Подаци се не могу користи-
ти у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, путем 
сајта Клиничког центра Крагујевац и у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Коначни резултати конкурса 
биће објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани могу 
захтевати повраћај конкурсне документације. Телефон 
за контакт 034/505-273. Пријаве се подносе лично, у 
затвореној коверти, преко писарнице Клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Клинички 
центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. 
Обавезно назначити за које се радно место конкури-
ше: „Пријава на оглас за пријем у радни однос за радно 
место (навести тачан профил за који кандидат подноси 
пријаву)”.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Доктор медицине
на одређено време ради замене 

привремено одсутног запосленог 
до његовог повратка на рад, за рад 
на пословима доктора медицине - 

изабрани лекар у Амбуланти Ломница, 
Служба опште медицине Дома здравља 

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

Доктор медицине - изабрани лекар
у Слуби опште медицине Дома здравља 

Крушевац

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

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати достављају: кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце за рад или решења о 
упису у комору, изјаву да су здравствено способни за 
послове за које подносе пријаву; фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас канди-
дат даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се јаве 
на оглас, а ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему, одлучује директор. О 
коначном избору кандидата одлучује директор. Иза-
брани кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здравстве-
ној способности за послове за које се заснива радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави наве-
дени документ у остављеном року, са њим се неће 
закључити уговор о раду. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са документа-
цијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Виша медицинска сестра - 
техничар

на осталим болничким одељењима, 
одговорна сестра за рад у Одсеку 
за палијативно лечење у Служби 

за продужено лечење и негу Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 

ради замене привремено одсутног 
запосленог на неплаћеном одсуству

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

2. Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, за 
рад у Одсеку за палијативно лечење у 
Служби за продужено лечење и негу 

Опште болнице Крушевац, на одређено 
време на 3 месеца због повећаног обима 

посла

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

3. Медицинска сестра - техничар
у онкологији и хемиотерапији за рад у 
Дневној болници за хемиотерапију при 
Заједничким медицинским пословима 

Опште болнице Крушевац, на одређено 
време ради замене привремено одсутног 

запосленог на неплаћеном одсуству

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

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: молбу 
за пријем и биографију са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, фотокопију 
личне карте или очитане податке са личне карте (уко-
лико је чипована), фотокопију извода из матичне књи-
ге венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме), оверену фотокопију лиценце 
издате од надлежног органа. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о лич-
ности у сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци 
се не могу користити у друге сврхе. Изабрани кандида-
ти пре заснивања радног односа дужни су да доставе 
лекарско уверење као доказ о здравственој способ-
ности за послове за које се заснива радни однос. Уколи-
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ко изабрани кандидат не достави наведена документа 
у остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

Психолог
на осталим болничким одељењима за 
рад у Служби за психијатрију Опште 

болнице Крушевац

УСЛОВИ: филозофски факултет, основне или мастер 
академске студије, одсек за психологију, VII/1 степен, 
стручни испит, у складу са законом. Заинтересовани 
кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе, фотокопију личне карте или очитане подат-
ке са личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су дипло-
ме или уверења издати на девојачко презиме), овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, у складу са законом. Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Изабрани кандидати пре 
заснивања радног односа дужни су да доставе лекар-
ско уверење као доказ о здравственој способности 
за послове за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаву доставити у затвореној коверти са 
назнаком “За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на адресу: Општа болни-
ца Крушевац, Косовска 16, 37000 Крушевац.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
14000 Ваљево, Владике Николаја 5

тел. 014/237-056

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време од 12 месеци

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати су дужни да 
приложе потписану пријаву на оглас и доказ о струч-
ној спреми/образовању. Фотокопије документа морају 
бити оверене. Пријаве слати на горе наведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

14000 Ваљево, Синђелићева 62
тел. 014/295-580

Оглас објављен дана 27.11.2019. године у пуб-
ликацији “Послови” поништава се за радно 
место: техничар одржавања одеће за потребе Одсека 
за прање и дистрибуцију веша у Служби за техничке и 
помоћне послове, на одређено време до повратка при-
времено одсутног запосленог са боловања. У осталом 
делу оглас остаје непромењен.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Администратор информационих 
система и технологија

за потребе Кабинета за информатику 
у Одељењу за социјалну медицину, 

здравствену статистику, планирање и 
информатику, на одређено време до 

шест месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

УСЛОВИ: стечено високо образовање: 1) на основним 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 
2005. године или 2) на студијама у трајању од три годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (смер рачунарске техни-
ке/информатике). Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву на 
оглас са кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о стеченом образовању одго-
варајућег профила; извод из матичне књиге венча-
них (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, са наз-
наком: “Пријава на оглас за пријем у радни однос за 
послове ________ (навести тачан профил за који кан-
дидат подноси пријаву).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА ЋУПРИЈА

35230 Ћуприја, Кнеза Милоша

Оглас објављен у публикацији “Послови” број 
858 од 04.12.2019. године, за радно место: прав-
но-кадровски аналитичар у Одсеку за опште правне и 
кадровске послове Службе за правне, економско-фи-
нансијске, техничке и друге сличне послове, на одређе-
но време на период од 12 месеци, поништава се у 
целости.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА 
“СОКОБАЊА”

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

Медицинска сестра
на одређено време, ради замене 

запосленог на неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), 
IV степен стручне спреме; положен стручни испит за 
своје звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву 
подносе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о положеном стручном 
испиту (оригинал или оверена фотокопија); лицен-
цу издату од надлежне коморе или решење о упису 
у комору (оригинал или оверена фотокопија); фото-
копију личне карте; кратку биографију. Пријаве се 
подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно 
у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запосленог на боловању

УСЛОВИ: средња стручна спрема (медицинска сестра), 
IV степен стручне спреме; положен стручни испит за 
своје звање. Заинтересовани кандидати  уз пријаву 
подносе следећу документацију: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој школи (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о положеном стручном 
испиту (оригинал или оверена фотокопија); лицен-
цу издату од надлежне коморе или решење о упису 
у комору (оригинал или оверена фотокопија); фото-
копију личне карте; кратку биографију. Пријаве се 
подносе на адресу: Специјална болница “Сокобања”, 
18230 Сокобања, Војводе Мишића 48 или непосредно 
у болници. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати.

Доктор медицине
2 извршиоца

УСЛОВИ: висока стручна спрема (доктор медицине), VII 
степен стручне спреме; положен стручни испит за своје 
звање. Заинтересовани кандидати уз пријаву подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном медицинском факултету, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, оверену 

фотокопију лиценце издате од надлежне коморе или 
решења о упису у комору, фотокопију личне карте, 
кратку биографију. Пријаве се подносе на адресу: Спе-
цијална болница “Сокобања”, 18230 Сокобања, Војводе 
Мишића 48 или непосредно у болници. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Сервирка за рад у Одсеку за 
сервирање хране

у Служби за техничке, помоћне и 
друге сличне послове при Заједничким 

немедицинским пословима Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 

ради замене привремено одсутног 
запосленог на боловању 

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно обра-
зовање и радно искуство на тим пословима стечено 
до дана ступања на снагу ове уредбе. Заинтересова-
ни кандидати подносе: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном, оверену фотокопију 
дипломе или оверену фотокопију сведочанства о завр-
шеној основној школи са потврдм о радном искуству 
на наведеним пословима, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипована), 
фотокопију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме). Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Изабрани кандидати пре заснивања рад-
ног односа дужни су да доставе лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос. Уколико изабрани кандидат 
не достави наведена документа у остављеном року, 
са њим се неће закључити уговор о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком „За оглас“, 
са називом и редним бројем радног места за које се 
конкурише, а на наведену адресу.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 
Клинике за психијатрију, на одређено 

време до повратка запосленог са дужег 
одсуства и пробним радом од 3 месеца 

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног односа 
утврђени Законом о раду („Сл. гласник РС” број 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС 
и 113/17) и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Клиничком 
центру Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; сведочан-
ства за сваки разред средње школе за медицинске тех-
ничаре/сестре са средњом школском спремом за радно 
место; уверење о положеном стручном испиту за радно 
место; уверење о држављанству РС; извод из матичне 
књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако 
је кандидат променио презиме); кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. Кан-
дидати који имају радно искуство (укључујући струч-
но 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 
са називом организационе јединице (било да конкури-
шу на једно радно место или на више радних места). 
Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани на раз-
говор. Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење као 
доказ о здравственој способности за послове за које 
се заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница није 
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ступила на правну снагу и да није покренута истрага 
(уверење надлежног суда); уверење да кандидат није 
осуђиван за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлежне поли-
цијске управе или полицијске станице); дозволу за рад 
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је кан-
дидат у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу) за радно место. 
Уколико изабрани кандидат не достави горенаведене 
документе у захтеваном року, са њим се неће засно-
вати радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Клинички центар Крагујевац. Оглас објавити 
путем сајта Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у публика-
цији „Послови” Националне службе за запошљавање. 
Рок за подношење пријава је осам (8) дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови” Нацио-
налне службе за запошљавање. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Коначни резулта-
ти конкурса биће објављени на сајту Клиничког центра 
Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду 
изабрани могу захтевати повраћај конкурсне докумен-
тације. Телефон за контакт: 034/505-273. Пријаве се 
подносе лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Клиничког центра Крагујевац или путем поште на 
адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јовина 30, 
34000 Крагујевац. Обавезно назначити за које се радно 
место конкурише: „Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за радно место...(навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву)“.

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

тел. 063/1067-007
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 при-
ликом избора и коришћења наочара и сочива.

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

ДОМ ЗДРАВЉА МАЛО ЦРНИЋЕ
12311 Мало Црниће, Стишка бб

Спремачица
у Одељењу за техничке и сличне 

послове Дома здравља Мало Црниће, на 
одређено време до повратка запослене 

са боловања 

Опис послова: рад на пословима одржавања чистоће 
у радним и другим просторијама, придржавање датих 
упутстава за рад од стране непосредног руководиоца, 
одржавање чистоће прозора, столарије, канцеларијс-
ког материјала и инвентара, снитарија, тепиха, завеса 
и друго, по потреби обављање и свих других послова 
који спадају у делокруг радног места, рад на одржа-
вању чистоће тротоара и делова дворишта, обављање 
других послова на одржавању чистоће као и оних по 
упутству и захтеву надлежног руководиоца, контроли-
сање инсталације водовода и струје пре напуштања 
зграде, затварање прозора и врата, обављање свих 
других послова своје струке по налогу непосредног 
руководиоца.

УСЛОВИ: основно образовање. Уз пријаву на оглас са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, као 
доказе о испуњености услова потребно је доставити и: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом образовању, 
фотокопију личне карте (очитане податке са личне 
карте), фотокопију извода из матичне књиге венча-
них (уколико је диплома издата на девојачко презиме). 
Приликом заснивања радног односа, изабрани канди-
дат је дужан да достави лекарско уверење као доказ о 
здравственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
горе наведени документ у захтеваном року, са њим 
се неће засновати радни однос. Кандидати могу бити 
позвани на разговор ради пружања додатних инфор-
мација које могу бити важне за доношење одлуке о 
избору. Кандидатима који не буду изабрани не враћа 
се поднета документација. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у публика-
цији ,,Послови“‚ Националне службе за запошљавање. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на адресу: 
,Дом здравља Мало Црниће, Стишка бб, Поштански 
фах 70, 12311 Мало Црниће, са назнаком ,,Пријава на 
оглас‘‘. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

          Култура и информисање

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР
ОПШТИНЕ МЕДВЕЂА

тел. 016/891-961
e-mail: kcm@medvedja.org.rs

Организатор културних активности
УСЛОВИ: високо образовање (основне академске / 
основне струковне студије) у обиму од 180 ЕСПБ бодо-
ва, по пропису који уређује високо образовање почев 
од 7. октобра 2017. године; најмање 1 година радног 
искуства у култури или на студијама у обиму од нај-
мање 180 ЕСПБ бодова, по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. године 
до 7. октобра 2017. године; најмање 1 година радног 
искуства у култури или на студијама у трајању до три 
године, по пропису који је уређивао високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; најмање 1 година 
радног искуства у култури. Додатна знања: знање рада 
на рачунару (MS Office пакет и интернет), коришћење 
страног језика. Поред посебних услова, кандидати тре-
ба да испуњавају и услове из одредби чланова Закона 
о раду: да су држављани Републике Србије, да су пуно-
летни, да нису осуђивани на казну затвора од најмање 
6 месеци. Уз пријаву кандидат је обавезан да приложи 
следеће доказе: 1. диплому о стручној спреми, 2. уве-
рење о држављанству РС, 3. извод из матичне књиге 
рођених, 4. исправе којима 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), 5. уверење о 
здравственој способности, 6. уверење надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци). 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена у општини или суду или код јавног бележни-
ка. Пријава на оглас садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, адресу становања, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства 
с кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на оглас и одговорности на тим 
пословима, податке о стручном усавршавању и подат-
ке о посебним областима знања. Пријаву на оглас са 
комплетном документацијом слати на адресу: Културни 
центар општине Медвеђа - директору, 16240 Медвеђа, 
Јабланичка 65, са назнаком: „За оглас”. Лице задуже-
но за давање обавештења о огласу: Драгиша Николић, 
064/256-56-94. Рок за подношење пријава је 10 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ и потом 
на огласној табли Културног центра општине Медвеђа 
и сајту Културног центра: www.kcmedvedja.rs. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општи-
ни, суду или код јавног бележника, биће одбачене.

                        Индустрија и грађевинарство

VOSSLOH MIN SKRETNICE
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар бб

Пројектант - диломирани инжењер 
машинства

УСЛОВИ: познавање рада на рачунару, познавање 
енглеског језика - виши ниво. Радну биографију посла-
ти на мејл адресу: sandra.mojasevic@vossloh.com.

„ФЕРОМОНТ ОПРЕМА“ АД
26000 Панчево, Скадарска 77

Бравар
са пробним радом од 2 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: искуство на пословима израде челичних кон-
струкција и делова конструкција.

Заваривач
пробни рад 2 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: искуство на пословима заваривања.

ОСТАЛО: Оглас је отворен до попуне. Заинтересо-
вани кандидати треба да поднесу пријаву на адресу: 
„Феромонт опрема“ а.д. Панчево, Скадарска 77 или на 
e-mail: office@feromontoprema.rs. Информације на тел. 
013/331-277 од 08 до 15 часова.

ФАБРИКА БАКАРНИХ ЦЕВИ АД
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб

тел. 030/453-000
e-mail: office@fbc.rs

Електроинжењер
УСЛОВИ: VII степен, дипломирани инжењер елек-
тротехнике, са или без радног искуства. Кандидати у 
пријави за заснивање радног односа, електронски, 
послодавцу на e-mail: office@fbc.rs подносе: личне 
податке, податке о стручној спреми, радну биографију. 
Пријаву за заснивање радног односа заинтересова-
ни кандидати могу да поднесу и на адресу: Фабрика 
бакарних цеви а.д. Мајданпек, Индустријска зона бб, 
19250 Мајданпек, тел. 030/453-000. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања огласа.

„KOPEX MIN-LIV“ DOO
18000 Ниш, Булевар 12. фебруар 82

Радник у производњи 
2 извршиоца

УСЛОВИ: Пријава кандиата путем мејла: milos.arsic@
kopexmin.rs. Додатне информације на телефон: 
063/1068-671.

ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Топлички хероји бб

тел. 027/8360-396

Руководилац оперативе 
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме машинско-сао-
браћајне струке, са познавањем рада на рачунару. 

Ауто-механичар, ауто-електричар - 
возач 

УСЛОВИ: II степен ауто-механичар или IV степен стру-
чне спреме са једном годином радног искуства.

ОСТАЛО: Пријава са биографијом (необавезно: наво-
дима о досадашњем радном искуству, уколико га кан-
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дидат има), оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и извод из 
матичне књиге рођених, уверења МУП-а - полицијске 
управе да кандидат није правоснажно осуђиван на без-
условну казну затвора од најмање 6 месеци (не старије 
од 6 месеци), уверење суда да се против кандидата не 
води истражни и кривични поступак. Докази морају 
бити оригинал или оверене фотокопије. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање.

,,ФЕРОПЛАСТ” ДОО
Гроцка, Врчин, Авалска 120

тел. 011/8054-353
e-mail: office@feroplast.com

1. Металостругар
3 извршиоца

2. Металоглодач
2 извршиоца

УСЛОВИ: обезбеђен превоз, смештај, исхрана, проб-
ни рад 1 месец. Трајање конкурса: 30.04.2020. године. 
Разговор са послодавцем сваког радног дана од 08 до 
15 часова на адреси: Врчин, Авалска 120. Заинтересо-
вани кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве путем имејл-адресе или да се јаве на контакт теле-
фон, особа за контакт Дејан Миладиновић.

„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; неопходно елементар-
но 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, дужи-
на радног времена 10 сати дневно, теренски рад. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем имејла или да се јаве на теле-
фоне послодавца, лице за контакт: Радосав Николић.

„HUTCHINSON” DOO RUMA
Рума, Индустријска 71

тел. 069/1112-756 (8-16 часова)
е-mail: posao@hutchinson.com

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 и радно искуство; пожељна возачка дозво-
ла Б категорије. Обезбеђен превоз, смештај и исхрана, 
дужина радног времена 8 сати дневно, рад у сменама, 
ноћни рад. Трајање конкурса: до попуне.

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 обзира 
на занимање и радно искуство. Обезбеђен превоз, 
смештај и исхрана, дужина радног времена 8 сати 
дневно, рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: 
до попуне.

Помоћник вариоца
на одређено време 3 месеца уз 

могућност продужетка радног односа
5 извршилаца

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

УСЛОВИ: I - IV степен стручне спреме, бeз обзира на 
занимање и радно искуство; познавање МИГ/МАГ зава-
ривања, електро заваривања и браварских послова. 
Обезбеђен превоз, смештај и исхрана, дужина рад-
ног времена 8 сати дневно, рад у сменама, ноћни рад. 
Трајање конкурса: до попуне.

„ELIXIR MЕG“ DOO
Шабац, Хајдук Вељкова 1

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

Заваривач
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

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

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимањe; радно искуство: минимум 3 године. Услови 
рада: теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, рад ван просторија послодавца, 
пробни рад 3 месеца, пожељно поседовање једне од 
лиценци за заваривање REL, MIG, MAG или TIG поступ-
ком, у свим позицијама. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе на горенаведену мејл-адресу, да кон-
тактирају послодавца путем контакт телефона или да 
проследе радну биографију на адресу послодавца: 
Радујевачки пут бб, 19330 Прахово.

Бравар
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

Опис посла: сечење, савијање, бушење лимова, про-
фила и цеви, нарезивање навоја, монтажа склопова, 
склапање конструкција, припрема за заваривање и 
други браварски послови.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, бeз обзира на 
занимање; радно искуство: минимум 36 месеци. Услови 
рада: теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, рад ван просторија послодавца, 
пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе на горенаведену мејл-адресу, да кон-
тактирају послодавца путем контакт телефона или да 
проследе радну биографију на адресу послодавца: 
Радујевачки пут бб, 19330 Прахово.

Заваривач
место рада: Прахово - Неготин, на 

одређено време
5 извршилаца

Опис посла: одржавање и поправка електричних 
постројења, разводни ормари, повезивање машина и 
постројења кабловима, поправка електричне инстала-

ције, електромоторног развода, испитивање исправ-
ности.

УСЛОВИ: III и IV степен стручне спреме, без обзира на 
занимање; радно искуство минимум 36 месеци. Услови 
рада: теренски рад, рад у сменама, обезбеђен смештај, 
обезбеђена исхрана, рад ван просторија послодавца, 
пробни рад 3 месеца. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу своје радне биогра-
фије да доставе на горенаведену мејл-адресу, да кон-
тактирају послодавца путем контакт телефона или да 
проследе радну биографију на адресу послодавца: 
Радујевачки пут бб, 19330 Прахово.

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Ванредни професор за ужу научну 
област Процесна техника

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 75 Закона о високом образовању и чланом 132 
Статута Машинског факултета.

1) Ванредни професор за ужу научну 
област Термоенергетика за групу 

предмета Лабораторије за топлотне 
турбомашине и термоенергетска 

постројења
на одређено време од 5 година

Индустрија и грађевинарство / 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 спо-

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

за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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 којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 
1), 3)-5) овог члана саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) овог члана 
прибавља се пре закључења уговора о раду.
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УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђени 
чланом 75 Закона о високом образовању и чланом 132 
Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у писаној 
форми: биографију, оверене копије диплома стече-
них у земљи или решења о признавању страних висо-
кошколских исправа о одговарајућој стручној спреми, 
списак радова и сепарате објављених радова и пот-
писану Изјаву о изворности (преузети са сајта Машин-
ског 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 електрон-
ском запису. Пријаве доставити на адресу: Машински 
факултет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 
121, у року од 15 дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БРАНКО ПЕШИЋ“

11080 Земун, Светотројичина 4
тел. 011/3167-134

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/20. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних члановима 139, 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18. -др. закони и 10/19), канди-
дат треба да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за кога није, у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и 
језик на коме остварује образовно-васпитни рад. Кан-
дидат треба да испуњава и посебне услове: средње 
образовање; обука за педагошког асистента (завршен 
прописан програм обуке за рад са децом и ученицима 
ромске националне мањине); знање рада на рачунару. 
Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) 
и 5) овог члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из 
става 1 тачка 2) овог члана пре закључења уговора о 
раду.

Андрагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/20. године
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних члановима 139, 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18. -др. закони и 10/19) канди-
дат треба да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на коме остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
средње образовање, обука за андрагошког асистента, 
знање рада на рачунару. Докази о испуњености услова 
из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе се уз 
пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2) овог члана пре 
закључења уговора о раду.

Стручни сарадник - дефектолог - 
специјални педагог

на одређено време до краја школске 
2019/20. године, са 50% радног 

времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа, прописаних члановима 139, 140 и 141 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18. -др. закони и 10/19), канди-
дат треба да: 1) има одговарајуће образовање; 2) има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита , за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за кога није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) има држављанство Републике Србије; 5) зна срп-
ски језик и језик на коме остварује образовно-васпит-
ни рад. Кандидат треба да испуњава и посебне усло-
ве: високо образовање: на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
дипломирани специјални педагог; професор, односно 
дипломирани дефектолог за друштвену самозаштиту 
и ресоцијализацију лица са поремећајима у друштве-
ном понашању; мастер дефектолог који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Пре-
венција и третман поремећаја понашања; дипломира-
ни дефектолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Превенција 
и третман поремећаја понашања; мастер дефектолог, 
који је на основним студијама завршио студијски про-
грам за специјалног едукатора; дипломирани дефе-
ктолог - мастер који је на основним студијама завршио 
студијски програм за специјалног едукатора; Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3), 4) и 5) овог 
члана подносе се уз пријаву на конкурс, а из става 1 
тачка 2) овог члана пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Уз пријавни формулар са званич-
не интернет странице, потребно је да кандидат достави 
школи: 1. кратку биографију (СВ) и податке о свом про-
фесионалном развоју (портфолио), 2. оверену фотоко-
пију дипломе одговарајућег степена и врсте стручне 
спреме; 3. уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела давања или 
примања мита, за кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, оригинал не старији од 6 месеци; 4. ове-
рену фотокопију уверења о држављанству РС - са 
холограмом (оригинал или оверена копија); 5. уколи-
ко диплома није издата на српском језику, потврду да 
зна српски језик, за лица која нису стекла образовање 
на српском језику - доказ о положеном испиту из срп-
ског језика по програму одговарајуће високошколске 
установе. Кандидати који су изабрани у ужи избор 
упућују се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Неће се разматрати пријаве које су неблаговреме-
не, непотпуне, уз које нису приложени докази који се 
траже конкурсом и оних кандидата који не испуњавају 
услове у погледу врсте и степена стручне спреме. Кон-

курсна документација ће се користити само у сврху 
избора кандидата по расписаном конкурсу. Пријавни 
формулар са свим конкурсом траженим документима 
и доказима о испуњавању услова доставити у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса на адресу: ОШ 
“Бранко Пешић”, 11080 Земун, Светотројчина 4, са наз-
наком „За конкурс“, контакт особа секретар школе, тел. 
011/3167-134.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора за 
ужу научну област Наука о преради 

ратарских сировина
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 Пољопривредно 

машинство
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 са докторатом 

за ужу научну област Физика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
научне области за коју се бира и који показује смисао 
за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента за ужу научну 

област Пестициди
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном најмање 8 и који показује смисао за наставни рад.

Сарадник за избор у звање и на 
радно место асистента за ужу научну 

област Ратарство, повртарство, 
цвећарство крмно и лековито биље

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просечном оце-
ном 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 Ратарство, 

повртарство, цвећарство, крмно и 
лековито биље

на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8.

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

ужу научну област Хемија
на одређено време од 1 године

УСЛОВИ: студент мастер академских или специјалис-
тичких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8.

ОСТАЛО: остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставника 
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Универзитета у Београду, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Универ-
зитету у Београду, Критеријумима за стицање звања 
наставника на Универзитету у Београду, Правилником 
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 Ста-
тутом Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављаних кандидата. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова конкурса: биографија, 
списак радова, дипломе о одговарајућој стручној спре-
ми, уверења о уписаним докторским студијама, уве-
рење о уписаним мастер академским или специјалис-
тичким студијама, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, потврда надлежног органа 
да кандидат није под истрагом (документа у оригина-
лу или овереном препису и не старија од 6 месеци), 
достављају се на адресу: Пољопривредни факултет у 
Београду - Земуну, Немањина 6. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће бити разматране. Конкурс је 
отворен 15 дана.

ПРАВОСУДНА АКАДЕМИЈА
11000 Београд, Теразије 41

Заменик директора
УСЛОВИ: високо образовање из научне области правне 
науке, економске науке или организационе науке на 
студијама другог степена (дипломске академске студије 
- мастер, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање 4 године, најмање 6 годи-
на радног искуства на руководећим и високо стручним 
пословима или 7 година радног искуства, знање нај-
мање једног светског језика, рад на рачунару. Општи 
услови: учесник конкурса мора бити пунолетан и има-
ти држављанство Републике Србије, да му раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђиван 
на казну затвора од најмање шест месеци (чл. 45 ст. 
1 Закона о државним службеницима). Пријава на кон-
курс мора да садржи: име и презиме учесника, датум и 
место рођења, ЈМБГ, адресу становања, контакт теле-
фон или имејл-адресу. Уз пријаву на конкурс учесник 
је дужан да достави и следеће доказе у оригиналу или 
овереној фотокопији: диплому о стеченом високом 
образовању, уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), уверење да није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци и уверење да против учес-
ника конкурса није покренута истрага или подигнута 
оптужница (не старије од шест месеци). Провера оспо-
собљености, знања и вештина кандидата: у изборном 
поступку оспособљеност, знање и вештине кандидата 
проверавају се усмено. Време и место провере знања 
и вештина кандидата, чије су пријаве благовремене, 
потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и 
који испуњавају услове за оглашено радно место, одре-
диће се накнадно, о чему ће кандидати бити благовре-
мено обавештени путем телефона или на други начин. 
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази 
у оригиналу или овереним фотокопијама - непотпуне 
пријаве, те неблаговремене или неразумљиве пријаве 
биће одбачене. Пријаве слати на наведену адресу Ака-
демије, са назнаком: „За јавни конкурс“. Рок за подно-
шење пријава је осам дана и почиње да тече наредног 
дана од дана када је јавни конкурс оглашен.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Др Сутобића 8
тел. 011/3636-320

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Медицинска и клиничка 
биохемија

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Микробиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Фармакологија, клиничка 
фармакологија и токсикологија

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Неурологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Педијатрија
на одређено време од 5 година

5 извршилаца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Гинекологија и акушерство

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(пулмологија)

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(кардиологија)

на одређено време од 5 година
4 извршиоца

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (урологија)
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Медицинска 

физиологија
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Патолошка 

физиологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Дерматовенерологија
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Физикална 

медицина и рехабилитација
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Оториноларингологија са 
максилофацијалном хирургијом

на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Гинекологија и 

акушерство
на одређено време од 5 година

2 извршиоца

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (пулмологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Интерна 

медицина (кардиологија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (неурохирургија)
на одређено време од 5 година

Наставник за избор у звање доцента 
за ужу научну област Хирургија са 

анестезиологијом (општа хирургија 
- онкологија)

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, медицински 
факултет.

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Имунологија

на одређено време од 3 године

Сарадник за избор у звање асистента 
за ужу научну област Медицинска и 

клиничка биохемија
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, медицински 
факултет.

ОСТАЛО: општи и посебни услови предвиђени Зако-
ном о високом образовању и Правилником о условима, 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Медицинског факулте-
та Универзитета у Београду. Посебан услов: кандидати 
који конкуришу за клиничке наставне предмете подно-
се доказ о радном односу на Клиници која је настав-
на база Медицинског факултета у Београду. Пријаве 
са документацијом о испуњавању услова конкурса (у 
складу са Правилником о условима, начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка и сарадника Медицинског факултета Универзите-
та у Београду), подносе се Писарници Факултета, на 
наведену адресу (тел. 3636-320, 3636-321), у року од 
15 дана од објављивања конкурса.

Наука и образовање

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

www.nsz.gov.rs
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ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
11050 Београд, Устаничка 246
тел. 011/3047-446, 2890-131

e-mail: sekretarosdesanka@gmail.com

Наставник предметне наставе - 
географија

са 50% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, до краја школске 
2019/2020. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице које има: 1. одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140, 142, 143, 144 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
88/2017, 28/2018 др. закон и 10/2019 и Правилником 
о о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи „Сл. гласник РС”, број 
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17, 13/2018, 
11/2019); 2. психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима. 3. да није осуђива-
но правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примања и давања мита, за кривична дела из кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике Србије; 
5. знање српског језика на којем се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО:Уз одштампан, читко попуњен пријавни фор-
мулар преузет са званичне интернет странице Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати подносе: кратку биографију; диплому о стеченој 
стручној спреми; уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци од дана објављивања конкурса), извод из 
матичне књиге рођених, потврду о некажњавању од 
надлежне полицијске управе (не старије од 1 месец од 
објављивања конкурса); доказ о поседовању психичке, 
физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Сва документа прилажу се у оригиналу или овереном 
препису. У поступку одлучивања о избору наставника, 
Конкурсна комисија ће извршити ужи избор кандидата 
који ће бити упућени на психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима. Психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима врши 
Национална служба за запошљавање, применом стан-
дардизованих поступака. О времену и месту провере 
изабрани кандидати ће бити накнадно обавештени. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 радних дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Пријаве послати на адресу: ОШ „Десан-
ка Максимовић”, 11050 Београд, Устаничка 246. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара 
школе путем телефона: 011/2890-131.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

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

Ванредни професор за ужу научну 
област Математика и информатика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из нау-
чне области којој припада ужа научна област. Остали 
услови утврђени одредбама члана 74 став 8 Закона о 
високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018-др.закон) и одредбама чл. 1, 6 и 24 Правил-
ника о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду (“Гласник Универзитета у Београду”, број 200 од 
23.11.2017. године), у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Пријаве са прило-
зима (биографија, списак стручних радова, диплома 

о одговарајућој стручној спреми, доказ о објављеном 
уџбенику или монографији, изјава о изворности, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству), доставити на адресу : Рударско-геолошки факул-
тет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107, у року од 15 
дана од дана објавиљивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се узети у 
разматрање.

Доцент за ужу научну област 
Геофизика

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из науч-
не области којој припада ужа научна област, претходни 
степен студија завршен са просечном оценом најмање 
осам (8,00). Остали услови утврђени одредбама члана 
74 став 6 Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС”, бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018) и одред-
бама чл. 1, 6 и 24 Правилника о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа наставни-
ка Универзитета у Београду (“Гласник Универзитета у 
Београду”, број 200 од 23.11.2017. године), у складу са 
којима ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Радни однос заснива се на одређено време од пет годи-
на. Пријаве са прилозима (биографија, списак струч-
них радова, диплома о одговарајућој стручној спреми, 
доказ о објављеном уџбенику или монографији, извод 
из матичне књиге рођених и уверење о држављан-
ству), доставити на адресу: Рударско-геолошки факул-
тет, Ђушина 7, 11000 Београд, соба 107, у року од 15 
дана од дана објавиљивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Инжењерство нафте и гаса

УСЛОВИ: У звање сарадника у настави на студијама 
првог степена бира се студент мастер академских или 
специјалистичких академских студија, који је студије 
првог степена завршио са просечном оценом најмање 
8,00. Наведени услови утврђени су одредбама члана 83 
ст. 1 Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закон и 73/2018). Пријаве са при-
лозима (биографија, списак стручних радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми - оверена, уверење о 
уписаним мастер академским студијама, извод из мати-
чне књиге рођених и уверење о држављанству), доста-
вити на адресу: Рударско-геолошки факултет, Ђушина 
7, 11000 Београд, соба 107, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Самостални стручнотехнички 
сарадник за међународну сарадњу

организациона јединица Стручна 
служба, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
факултет политичких наука, факултет организационих 
наука, економски факултет (усмерење маркетинг), 
познавање енглеског језика ниво Б2; познавање рада 
на рачунару; предност радно искуство.

Пословни секретар
организациона јединица Стручна 

служба, Служба за правне, кадровске и 
опште послове, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог 
степена (мастер академске студије) по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септембра 
2005. године; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године по пропису који је уређивао висо-
ко образовање почев од 10. септембра 2005. године, 
правни факултет; познавање енглеског језика ниво Б1; 
познавање рада на рачунару; радно искуство 5 година.

Возач возила Д категорије
организациона јединица Стручна 

служба, Служба за техничке и набавне 
послове, Радна јединица за техничке 

послове, пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола Д кате-
горије - активан возач; здравствена способност; радно 
искуство 1 година. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (кратка биографија са адресом, 
контакт телефоном, имејл-адресом, дипломе о одгова-
рајућој стручној спреми, извод из матичне књиге рође-
них, извод из матичне књиге венчаних ако је промење-
но презиме, уверење о држављанству - документа у 
оригиналу или овереној копији - подносе се лично или 
путем препоручене пошиљке, у затвореној коверти са 
назнаком „За оглас за заснивање радног односа – рад-
но место: ______________“, на адресу: Универзитет у 
Београду - Пољопривредни факултет, Београд - Земун, 
Немањина 6. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Одлука о избору кандида-
та донеће се у року од 30 дана од дана истека рока 
за подношење пријава. Приложена конкурсна доку-
ментација неће се враћати кандидатима. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду подата-
ка о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је дужан 
да достави: лекарско уверење као доказ о здравственој 
способности за послове за које се заснива радни однос, 
доказ да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у високообразвној установи 
(уверење надлежне полицијске управе или полицијске 
станице). Уколико изабрани кандидат не достави горе-
наведене документе у захтеваном року, са њим се неће 
засновати радни однос. На радне односе засноване по 
окончаном конкурсу примењиваће се важећа одлука о 
коефицијентима за обрачун и исплату плата запосле-
них. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ 

МЕДИЦИНЕ
11000 Београд, Булевар ослобођења 18

тел. 011/3615-436

Самостални стручно-технички 
сарадник за рад у лабораторијама 

на пословима физикалне терапије и 
радиолошке дијагностике

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама другог сте-
пена (интегрисане академске студије, односно специја-
листичке академске студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; завршен 
факултет ветеринарске медицине, са средњом оценом 
не мањом од 7,0 (седам); познавање рада на рачуна-
ру. Документација коју кандидат треба да приложи уз 
пријаву: CV - биографија, диплома о завршеном факул-
тету и фотокопија личне карте. Рок за подношење 
пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од 
дана објављивања огласа.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ШУМАРСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Кнеза Вишеслава 1
тел. 011/3053-921

Редовни професор за ужу научну 
област Шумарска политика, 
економика и организација 

шумарства и трговине шумским 
производима

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области 
шумарства, шумарски факултет, одсек за шумар-
ство (студијски програм за шумарство), способност за 
наставни рад, објављени научни и стручни радови, 
радно искуство.

Ванредни професор за ужу научну 
област Пејзажна архитектура и 

хортикултура
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из области пеј-
зажне архитектуре и хортикултуре, шумарски факул-
тет, одсек за пејзажну архитектуру и хортикултуру (сту-
дијски програм за пејзажну архитектуру), способност 
за наставни рад, објављени научни и стручни радови, 
радно искуство.

Ванредни професор за ужу научну 
област Машине и уређаји у преради 
дрвета, наставни предмет Машине и 

алати за обраду дрвета
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке 
науке, шумарски факултет, одсек за технологије дрвета 
(студијски програм за технологије дрвета), способност 
за наставни рад, објављени научни и стручни радови, 
радно искуство.

Ванредни професор за ужу научну 
област Машине и уређаји у преради 

дрвета, за наставне предмете: 
Унутрашњи транспорт и Енергетика 

у дрвној индустрији
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктора наука - биотехничке 
науке, шумарски факултет, одсек за технологије дрвета 
(студијски програм за технологије дрвета), способност 
за наставни рад, објављени научни и стручни радови, 
радно искуство.

ОСТАЛО: Остали услови за избор наставника утврђе-
ни су Законом о високом образовању, Правилником о 
начину и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника и сарадника Шумарског факултета, 
Статутом и Правилником о систематизацији послова и 
радних задатака радника Шумарског факултета, као 
и Правилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету у Београду. Прија-
ве са биографијом и доказима о испуњености услова 
из конкурса (оверене фотокопије диплома, извода из 
матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
списак научних и стручних радова, сепарати радова), 
достављају се Служби за правне и опште послове 
Шумарског факултета у Београду, Кнеза Вишеслава 
1, у року од 15 дана од дана објављивања конкурса у 
огласним новинама и на сајту Националне службе за 
запошљавање, на сајту Факултета и сајту Универзите-
та. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
ЧУКАРИЦА

11030 Београд, Пожешка 28
тел. 011/3058-717

Медицинска сестра – васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла меди-
цинске сестре - васпитача, може бити примљен кан-
дидат који испуњава следеће услове: поседовање 
одговарајућег образовања: IV степен стручне спреме 
- средња медицинска школа, васпитачки смер; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним 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 и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Оба-
везно полагање испита за лиценцу. Кандидат попуња-
ва пријавни формулар за пријаву на конкурс који се 
налази на званичној интрнет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја. Уз оштампа-
ни пријавни формулар, кандидат доставља: оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној спреми, 
извод из матичне књиге рођених (оверена фотоко-
пија), уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од шест месеци, оригинал 
или оверену фотокопију уверења полицијске управе, 
не старије од шест месеци, да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; ако кандидат није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику - уверење да је поло-
жио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Сви остали докази саставни су 
део пријаве на конкурс. Непотпуне, неуредне и небла-
говремене пријаве неће бити узете у разматрање. Рок 
за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу установе, поштом или лично, од 09 
до 15 часова, у дирекцији установе, Пожешка 28.

БОР

ОШ „ДУШАН РАДОВИЋ“
19210 Бор, Краља Петра Првог 10

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава следеће услове: поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена - мастер академске студије, мастер струковне 
студије или специјалистичке академске студије (студије 
другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-

дисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука - у том случају 
је неопходна завршеност студија првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); или 2) на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године, за наставника основне школе, педагога 
или психолога; поседовање дозволе за рад (лиценце) 
наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и 
положен испит за директора установе (кандидат који 
нема положен испит за директора може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора установе 
положи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност); поседовање психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима; поседовање 
држављанства Републике Србије; знање српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад; неосуђи-
ваност правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања. Уколико се на конкурс не пријави 
ниједан кандидат са одговарајућим образовањем из 
члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, за директора школе може бити 
изабрано и лице које, уз испуњеност осталих горе наве-
дених услова, има одговарајуће образовање из члана 
140 став 3 истог закона, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање за наставника основне школе, доз-
волу за рад наставника, васпитача и стручног сарад-
ника, обуку и положен испит за директора установе и 
најмање десет година рада на пословима васпитања и 
образовања у установи после стеченог одговарајућег 
образовања. Директор се бира на период од четири 
године. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) у оригиналу или овереној 
фотокопији; извод из матичне књиге рођених у ори-
гиналу или овереној фотокопији; оверену фотокопију 
или оригинал документа о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања из чл. 
139 став 1 тачка 3 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања - уверење казнене евиденције 
надлежне полицијске управе МУП-а, не старије од 30 
дана, у оригиналу или овереној фотокопији; доказ да 
против кандидата није покренут кривични поступак 
доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора пре под-
ношења оптужног предлога - за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита и 
друга кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, уве-
рење надлежног основног и вишег суда не старије од 
30 дана, у оригиналу или овереној фотокопији, доказ 
да кандидат није правоснажно осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности - уверење надлеж-
ног привредног суда не старије од 30 дана, у ориги-
налу или овереној фотокопији, доказ о знању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће образо-
вање стекли на том језику) у оригиналу или у овереној 
фотокопији, оверену фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује), односно одгова-
рајући доказ о похађаном прописаном програму обуке 
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за директора установе у овереној фотокопији (ако 
га кандидат поседује), потврду о радном искуству на 
пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања у складу са законом, доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), односно 
установе и оцену спољашњег вредновања (само кан-
дидати који су претходно обављали дужност директора 
установе); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Доказ 
о поседовању психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима доставља 
именовани кандидат пре закључења уговора о раду 
на одређено време, односно пре доношења решења 
о премештају на радно место директора. Пријава на 
конкурс са потребном документацијом подноси се лич-
но или препорученом пошиљком на адресу: Основна 
школа „Душан Радовић“, Краља Петра Првог 10, 19210 
Бор, са назнаком “Конкурс за директора”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

НЕГОТИНСКА ГИМНАЗИЈА
19300 Неготин, Хајдук Вељкова 3
тел. 019/541-974 и 019/544-560

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка са функције, а најкасније до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др. закони 
и 10/2019) и то: да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив 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; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник биологије
са 20% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са функције, 

а најкасније до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.закони 
и 10/2019) и то: да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019)); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 

малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и 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; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, до повратка са функције, 

а најкасније до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.закони 
и 10/2019) и то: да имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/2017, 27/2018 - др. закони и 10/2019) и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника и помоћних наставника у гимназији 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник РС”, бр. 15/2013, 
11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 и 7/2019); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита; за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и 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; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу следећа 
документа: одштампан и читко попуњен пријавни фор-
мулар (налази се на сајту Министарства просвете); CV 
са кратком радном биографијом; диплому о стеченом 
образовању или уверење о дипломирању (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење надлежне поли-
цијске управе о неосуђиваности и непостојању дискри-
минаторног понашања; извод из матичне књиге рође-
них - нови образац (оригинал или оверену фотокопију); 
уверење о држављанству не старије од 6 месеци (ори-
гинал или оверену фотокопију); доказ о познавању 
српског језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику). Доказ о поседо-
вању психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закључења 
угвора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

19300 Неготин, Интернационалних бригада 57
тел. 019/542-735

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које: 
има одговарајуће високо образовање (члан 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања), 
за наставника основне школе, педагога или психоло-
га, односно високо образовање стечено: 1) на студија-
ма другог степена - мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије 
и то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка (у ком случају лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 

одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10.09.2005. године; има дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, има обуку и положен 
испит за директора установе; има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
има држављанство Републике Србије; зна српски језик 
и језик на коме се изводи образовно-васпитни рад; није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; није осуђивано за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; има најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање, након стече-
ног одговарајућег образовања. Уколико се на конкурс 
не пријави ниједан кандидат са одговарајућим обра-
зовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за директора школе 
може бити изабрано и лице које, уз испуњеност оста-
лих горе наведених услова, има одговарајуће образо-
вање из члана 140 став 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања, то јест високо образовање 
стечено на студијама првог степена (основне академ-
ске студије, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије) или на студијама у трајању од три 
године, или више образовање за наставника у основној 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада на пословима 
васпитања и образовања у установи, после стеченог 
одговарајућег образовања. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати треба да доставе: уверење о држављанству; 
извод из матичне књиге рођених; диплому о стеченом 
образовању; доказ о положеном испиту за лиценцу, 
односно стручном испиту; доказ о знању српског јези-
ка (уколико кандидат није стекао одговарајуће обра-
зовање на српском језику); доказ о неосуђиваности за 
напред наведена кривична дела у условима за избор 
директора и о непостојању дискриминаторног пона-
шања; доказ да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности; потврду о радном 
искуству у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора установе); 
лиценцу за директора установе (ако је кандидат посе-
дује) - пријава која не садржи наведени доказ неће се 
сматрати непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за директо-
ра школе; преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно). Доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима изабрани кандидат 
је дужан да достави пре закључења уговора о међусоб-
ним правима и обавезама. Докази се достављају у ори-
гиналима или овереним копијама (оверене код јавног 
бележника или другог овлашћеног органа). Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу школе: Основна школа ,,Бранко 
Радичевић“, Интернационалних бригада 57, 19300 
Неготин, са назнаком „Конкурс за директора“. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Неће бити узете у разматрање пријаве које садрже 
препис или фотокопије докумената који нису оверени 
од надлежног органа. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и преко телефона: 
019/542-735.

Наука и образовање

Национална служба
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕРА РАДОСАВЉЕВИЋ“

19300 Неготин, Јована Јовановића Змаја бб
тел. 019/545-085, 019/542-737

Наставник биологије
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60дана, до повратка са функције 

директора школе

Андрагошки асистент
на одређено време

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове за 
пријем у радни однос прописане чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и то: да 
имају одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
стечено на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: 1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, однсоно групе предмета, 2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, ако има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; или 
на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи („Службе-
ни гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) - односи 
се на кандидате за радно место наставника биологије, 
односно да имају одговарајуће образовање у складу са 
Правилником о условима у погледу простора, опреме, 
наставних средстава и степена и врсте образовања 
наставника и андрагошких асистената за осгваривање 
наставног плана и програма основног образовања 
одраслих („Службени гласник РС- Просвегни гласник”, 
бр. 13/13 и 18/13) и то: најмање средње образовање 
- односи се на кандидате за радно место андрагошког 
асистента: да имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца. као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да 
знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати за радно место андра-
гошког асистента морају да имају и савладан програм 
обуке за оспособљавање андрагошког асистента за 
рад са одраслима - Интегрални програм обуке за ост-
варивање програма функционалног основног образо-
вања одраслих. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја и 
одштампан и попуњен пријавни формулар достављају 
Конкурсној комисији заједно са потребном докумен-
тацијом у затвореној коверти, лично или поштом на 
адресу: Основна школа „Вера Радосављевић“ Него-
тин, Јована Јовановића Змаја бб, 19300 Неготин, са 
назнаком ,,3а Конкурсну комисију”. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве комисија неће разматрати. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе Конкурсној комисији: 
кратку радну биографију, диплому о стеченом образо-
вању или уверење о дипломирању (оригинал или ове-
рену копију), уверење надлежне полицијске управе да 
нису правноснажно осуђивани за кривична дела про-

писана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење треба да 
буде издато након расписивања конкурса), уверење о 
држављанству Републике Србије не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену копију), извод из матичне 
књиге рођених - нови образац (оригинал или оверену 
копију), доказ о познавању српског језика (овај доказ 
достављају само кандидати који одговарајуће образо-
вање нису стекли на српском језику), доказ о савлада-
ном програму обуке за оспособљавање андрагошког 
асистента за рад са одраслима (овај доказ достављају 
кандидати за радно место андрагошког асистента). 
Лекарско уверење (доказ да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима) 
пре закључења уговора о раду доставља кандидат који 
буде примљен у радни однос.

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
19210 Бор, Моше Пијаде 6

Директор
на мандатни период од четири године 

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18 (I) др. закон, 27/18 (II) др. 
закон и 10/19) за директора може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и чланом 
140 став 1 тачке 1 и 2, овог закона и то: 1. да поседу-
је одговарајуће високо образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама сис гема образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 (I) 
др. закон, 27/18 (II) др. закон и 10/19) за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: 1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу пред-
мета); 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 2. да 
има дозволу за рад (положен стручни испит - лицен-
цу) за наставника, педагога или психолога, 3. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 4. да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 3 
месеца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузуимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вично дело примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторско понашање; 
5. да има држављанство Републике Србије; 6. да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад, 7. да има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања; 8. да је савладало обуку и 
да има положен испит за директора установе. Канди-
дат је дужан да уз пријаву на конкурс достави: оверен 
препис или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испи-
ту за лиценцу - дозволу за рад наставника или струч-
ног сарадника односно стручном испиту; оверен пре-
пис или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу - за директора установе; уверење о 
здравственом стању (лекарско уверење) са утврђеним 
психичким, физичким и здравственим способностима 
за рад са децом и ученицима (оригинал, не старије 
од шест месеци); уверење Министарства унутрашњих 
послова (надлежне полицијске управе) 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 насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара зашгићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал, издато по објављивању конкур-
са); уверење привредног суда да није правноснажно 
осуђен за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности (оригинал, издато по објављивању конкурса), 
уверење основног суда да против њега није покренут 
кривични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, утврђивањем оптужнице којој није претхо-
дила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или 
давање мита и друга кривична дела против службене 
дужности, 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 кривичну 
санкцију (оригинал, издато по објављивању конкурса); 
уверење о држављанству Републике Србије (оригинал 
или оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених - нови образац (оригинал 
или оверену фотокопију); доказ о знању српског језика 
на ком се остварује образовно-васпитни рад (важи за 
кандидате који су одговарајуће образовање сгекли на 
другом језику); потврду о радном искуству у установи-
на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; (оригинал), оригинал или 
оверену фотокопију доказа о резултату стручно-педа-
гошког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако кандидат није имао стручно-педагош-
ки надзор (извештај или потврда просветног саветни-
ка да кандидат није имао стручно-педагошки надзор); 
уколико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања, (оверену фото-
копију извештаја о спољашњем вредновању школе); 
радну биографију са кратким прегледом кретања у 
служби, оквирни план рада за време трајања мандата 
(није обавезно). Документација без доказа о положе-
ном испиту за директора сматраће се потпуном, а иза-
брани кандидат биће дужан, да у законском року, поло-
жи наведени испит у складу са чланом 122 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одго-
варајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања, дужност 
директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 овог 
закона за наставника те врсте школе, односно лице 
са стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у грајању од три године или вишим образо-
вањем, дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за директора 
установе и најмање десет година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа, односно нису предате у оригиналу. Пријављени 
кандидати писмено ће бити обавештени о именовању 
директора, у складу са законом. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају кандидати-
ма. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Пријаве са доказима о испуњавању 
свих услова тражених конкурсом слати у затвореној 
коверти препорученом поштом, са назнаком: “Пријава 
на конкурс за директора”, на адресу школе: ОШ “Вук 
Караџић” Бор, Моше Пијаде 6, 19210 Бор или донети 
лично, радним даном, од 08.00 до 13.00 часова.

Наука и образовање
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ЈАГОДИНА

ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ“
35230 Ћуприја, Карађорђева 46

тел. 035/8470-555

Наставник српског језика
са 77% радног времена

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета 

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште услове 
прописане Законом о раду, као и посебне услове про-
писане члановима 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 
88/2017, 27/2018-др. закон и 10/2019); да имају одгова-
рајуће образовање у складу са Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи „Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018). У радни однос може 
бити примљено лице под условима прописаним зако-
ном и ако има: психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривично дело примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. За наведена радна места кандидат уз пријавни 
формулар преузет са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја треба да достави: кратку 
биографију, оригинал или оверену фотокопију дипло-
ме; доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
- оригинал или оверена фотокопија (не старије од 6 
месеци), извод из матичне књиге рођених оригинал 
или оверена фотокопија (на обрасцу који важи трај-
но), уверење о држављанству Републике Србије, ори-
гинал или оверена фотокопија (не старије од 6 месе-
ци), доказ о знању српског језика као језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи доставља 
се само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Лекарско уверење да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са ученицима 
изабрани кандидат доставља пре закључења уговора 
о раду. Докази о испуњености услова достављају се у 
оригиналу или овереној фотокопији. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Рок за подно-
шење пријава је осам дана од дана објављивања кон-
курса. Сви кандидати у пријави треба да наведу број 
контакт телефона и тачну адресу. Пријаве слати на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

КИКИНДА

ДЕЧИЈИ ВРТИЋ
“СНЕЖАНА-ХОФЕХЕРКЕ”

24400 Сента, Златне греде 7
тел. 024/815-571

Васпитач на српском језику
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, односно високо образовање стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) 
или на основним студијама у трајању од најмање чети-

ри године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; високо обра-
зовање стечено на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или више образовање; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(доставља кандидат пре закључења уговора о раду); 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (доказ не 
сме бити старији од 6 месеци); да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са 
званичне интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију лично или на адресу Дечијег 
вртића „Снежана-Хóфехéрке”, са седиштем у Сен-
ти, Златне греде 7, са назнаком “Пријава на конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање. Конкурс за пријем у радни однос спро-
води конкурсна комисија коју ће директор именовати 
посебним решењем. Кандидати који буду изабрани у 
ужи избор биће упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити код секретара установе, на број 
телефона: 024/815-112.

ОШ “ВАСА СТАЈИЋ”
23305 Мокрин, Светог Саве 101

тел. 0230/62-048

Наставник разредне наставе са 
одељењским старешинством
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања 

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће високо 
образовање из чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, лице које је стекло одговарајуће 
образовање на студијама - мастер академске стидије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије, на основним стидијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године, да испуњава услове 
у погледу врсте образовања прописане Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школе и то: професор разредне 
наставе; професор педагогије са претходно завршеном 
педагошком академијом или учитељском школом; про-
фесор разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу; мастер учитељ; дипломирани учитељ - мастер; 
професор разредне наставе и ликовне културе за основ-
ну школу; да поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није кри-
вично осуђиван на безусловну казну затвора у трајању 
од најмање три месеци као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
или злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да је држављанин Републике Србије; 
да зна српски језик (доставља се уколико кандидат 
није одговарајуће образовање стекао на српском јези-
ку). Уз пријаву на конкурс кандидати треба да доставе: 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рену фотокопију), уверење о држављанству или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, дипломе о 
стеченој стручној спреми или оверену фотокопију, уве-
рење о неосуђиваности (не старије од шест месеци), 

лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима школа 
ће тражити од изабраног кандидата пре закључивања 
уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интеренет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја и са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају горенаведену 
документацију. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор (испуњавају услове конкурса) упућују се на пси-
холошку процену способности зарад са ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање применом 
стандрадизованих поступака. Пријаве слати у затворе-
ном омоту са назнаком „За конкурс” на горенаведену 
адресу. Ближе информације о конкурсу се могу добити 
на број телефона: 0230/62-048.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

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

године, са 50% радног времена

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

ОСТАЛО: Кандидати поред општих услова треба да 
испуњавају и посебне услове прописане законом и 
наведеним општим актима. Уз пријаву неопходно је 
доставити биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о стеченој одгова-
рајућој стручној спреми и списак и сепарате објавље-
них 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 пре-
судом осуђени за кривично дело против полне слобо-
де, фалсификовања исправе коју издаје високошкол-
ска 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.

ИСПРАВКА ДЕЛА КОНКУРСА
ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА

34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69
тел. 034/306-800

Конкурс објављен 27.11.2019. у публикацији 
“Послови” бр. 857, исправља се за радно место: 
наставник у звању редовног или ванредног професора 
за ужу научну област Фармакологија и токсикологија, 
на неодређено време или одређено време од 5 годи-
на, у делу који се односи на услове и исправно треба 
да стоји: УСЛОВИ: дипломирани молекуларни биолог 
и физиолог, високо образовање стечено на студијама 
трећег степена (докторске академске студије по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године), односно стечен назив доктора 
наука по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. У осталом делу текст 
конкурса је неизмењен.

Наука и образовање
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МЕДИЦИНСКА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА „СЕСТРЕ 
НИНКОВИЋ” - КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Радоја Домановића 2
тел. 034/370-205

Наставник латинског језика
за 65,71% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, и то: доказ о поседовању одговарајућег обра-
зовања: професор, односно дипломирани филолог 
који је савладао наставни план и програм високог обра-
зовања из предмета латински језик у трајању од нај-
мање четири семестра; професор класични филолог; 
уверење да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије и да знају српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Лекарско 
уверење као доказ о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са ученицима доставља кандидат 
који заснује радни однос по конкурсу пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити узете у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи следеће: доказ о држављанству Републике 
Србије (извод из матичне књиге рођених и уверење 
о држављанству), оригинал или оверену фотокопију; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за кривич-
на дела: насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију и доказ да за кандидата није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; (оригинал или 
оверену фотокопију, не старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика на којем се изводи образовно-вас-
питни рад у школи (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику) и радну биографију (CV).

Наставник српског језика и 
књижевности

за 66% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог на 

неплаћеном одсуству

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потреб-
ну документацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса: доказ о одговарајућем образовању: 
професор, односно дипломирани филолог за српскох-
рватски језик и југословенску књижевност; професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књи-
жевност и српскохрватски језик; професор, односно 
дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и општу књижевност; професор српског језика и срп-
ске књижевности; професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; професор југословенске 
књижевности и српског језика; професор југословен-
ске књижевности са страним језиком; професор срп-

ског језика и књижевности; професор српске књижев-
ности и језика; професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу; професор југословенских 
књижевности; дипломирани филолог за књижевност 
и српски језик; дипломирани филолог за српски језик 
и књижевност; дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима; мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Српски језик; 
Српски језик и књижевност; Српска књижевност; Срп-
ска 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; Компа-
ративна књижевност са теоријом књижевности); мас-
тер филолог (студијски програми: Српски језик; Срп-
ски језик и књижевност; Српска књижевност; 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 књижевности и језика (србиста); мастер про-
фесор књижевности и језика - компаратиста; мастер 
професор предметне наставе; да лице није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Лекарско уверење као доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима, пре закључења уговора о раду дос-
тавља кандидат који заснује радни однос по конкурсу. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете 
у разматрање.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: доказ о држављанству Републике Србије 
(извод из матичне књиге рођених и уверење о 
држављанству), оригинал или оверену фотокопију; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању; доказ да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које му је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као ни за кривич-
на дела: насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и доказ да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старије од 6 месе-
ци); доказ о знању српског језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи се доставља уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику и 
радну биографију (CV).

ОШ „ВУК СТЕФАНОВИЋ КАРАЏИЋ“
34000 Крагујевац, Чегарска 3

тел. 034/335-464

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене 

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

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, према Правил-
нику о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Просветни гласник 
РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018), у складу са чл. 14 ст. 1 и 
чл. 139 ст. 1 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018, 
10/2019). Остали услови: Уз пријаву на конкура канди-
дати су дужни да доставе: уверење о држављанству 

Републике Србије (не старије од 6 месеци), оверену 
копију дипломе о стеченом одговарајућем образовању; 
лекарско уверње о психичкој, физичкој и здраственој 
способности за рад са ученицима - доставља кандидат 
који заснује радни однос по конкурсу пре закључења 
уговора о раду; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примања или давања мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
нијем у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Тражена документа достављају се у орги-
налу или овереној копији. Рок за достављање пријава 
је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Телефон за информације: 034/335-
464 (секретар школе).

КРАЉЕВО

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ХОТЕЛИЈЕРСТВО И

ТУРИЗАМ У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ
36210 Врњачка Бања, Војвођанска бб

тел. 036/5150-024

Наставник у звању ванредни 
професор за ужу научну област 
Општа економија, за наставне 

предмете Основе хотелијерства и 
туризма и Савремене тенденције у 

хотелијерству и туризму
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор економских наука.

Наставник у звању доцент за ужу 
научну област Туристичко-хотелски 

менаџмент
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: научни назив доктор наука - менаџмент и 
бизнис.

ОСТАЛО: Кандидат треба да испуњава опште и посеб-
не услове предвиђене чланом 74 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17, 27/18 - др. 
закон и 73/18), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
(бр. II-01-265/2 од 3.04.2018. године, бр. II-01-400/6 
од 7.05.2019. године, бр. II-01-400/5 од 7.05.2019. годи-
не и бр. II-01-564/3 од 28.06.2019. године), Статутом 
Факултета за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 
(пречишћен текст, бр. 1530 од 15.07.2019. године), 
Правилником о начину и поступку заснивања радног 
односа и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (бр. II-01-52 од 9.01.2017. и бр. III-01-305/5 
од 26.04.2018. године), Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање релевант-
них докумената које кандидат доставља у току поступ-
ка избора у звање, Универзитета у Крагујевцу (бр. 
IV-06-279 од 11.04.2016. и бр. IV-06-62/6 од 17.01.2017. 
године), у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављеног кандидата, као и опште услове за засни-
вање радног односа утврђене Законом о раду („Сл. 
гласник РС“, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 
- одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење). 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављанству; 
оверене копије диплома, односно уверења о стеченом 
високом образовању; списак објављених стручних и 
научних радова; доказе о испуњавању општих пре-
дуслова у погледу неосуђиваности, утврђених чланом 
72 став 4 Закона о високом образовању и чланом 135 
став 1 Статута Универзитета у Крагујевцу. Све доказе је 
потребно доставити у оригиналу или овереној копији. 
Сву документацију са доказима о испуњености услова 
конкурса кандидати су дужни да доставе и у електрон-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 4111.12.2019. |  Број 859 |   

ској форми на компакт диску - CD, у складу са Упут-
ством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат 
доставља у току поступка избора у звање, Универзите-
та у Крагујевцу, бр. IV-06-279 од 11.04.2016. и бр. IV-06-
62/6 од 17.01.2017. (доступно на: http://www.kg.ac.rs/
dokumenti_izbori.php). Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на адресу: 
Универзитет у Крагујевцу - Факултет за хотелијерство 
и туризам у Врњачкој Бањи, Војвођанска бб, 36210 
Врњачка Бања, са назнаком: „Пријава на конкурс“.

ОШ „СВЕТИ САВА“
36103 Рибница, Змај Јовина 1

тел. 036/379-400

Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме (завршен правни 
факултет). Кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), 
треба да испуњава и посебне услове предвиђене 
члановима 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 27/2018). Степен и врста образовања 
морају бити у складу са чл 132 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
27/2018). Кандидат треба да има држављанство Репу-
блике Србије (уверење о држављанству, у оригиналу 
или овереној копији); психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење се подноси пре закључења уговора о раду 
са изабраним кандидатом); доказ да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: 
оверен препис (копију) дипломе о завршеном обра-
зовању; оригинал или оверену фотокопију доказа да 
има положен испит за секретара школе, правосудни 
испит или стручни испит за рад у државним органи-
ма; извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија); доказ да 
кандидат није осуђиван за напред наведена кривична 
дела, изводи из казнене евиденције, прибавља кан-
дидат у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе; доказ да кандидат зна језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад - српски 
језик, у обавези су да доставе само они кандидати који 
образовање нису стекли на српском језику, а доказује 
се потврдом одговарајуће високошколске установе да 
је кандидат положио испит из српског језика. Пријаве 
се достављају у року од 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови“, лично или поштом на 
адресу: ОШ „Свети Сава“, Змај Јовина 1, 36000 Краље-
во. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узи-
мати у разматрање. За додатне информације обратити 
се секретаријату школе, на телефон: 036/379-400.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

37260 Варварин, Слободе бб
тел. 037/788-346

Технички секретар - економ
УСЛОВИ: Кандидат може да буде примљен у радни 
однос под условима: 1) да има завршену средњу школу 
(средње образовање); 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
кога није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад; 6) да има радно искуство 
једну годину на истим или сличним пословима; 7) да 
има возачку дозволу Б категорије. Докази о испуње-
ности услова овог конкурса под 1) и 3)-6) саставни су 
део пријаве на конкурс и подносе се у оригиналу или у 
виду оверених фотокопија, доказ под 7) може се доста-
вити и у виду неоверене фотокопије (очитане возачке 
дозволе), а доказ под 2) прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
Републике Србије, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови најкасније у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Потребно је доставити следећу докумен-
тацију: диплому о завршеном средњем образовању, 
извод из казнене евиденције, односно уверење осно-
вног суда као доказ да лице није осуђивано, уверење 
о држављанству, доказ о радном искуству, фотокопију 
возачке дозволе. Кандидати који буду изабрани у ужи 
избор, у року од осам дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Решење о избору канди-
дата донеће конкурсна комисија у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Пријав-
ни формулар и потребну документацију треба посла-
ти на адресу установе: Предшколска установа „Наша 
радост“, Варварин, Слободе бб, 37260 Варварин. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити на број теле-
фона: 037/788-346.

ОШ “ЖАБАРЕ”
37233 Жабаре, Врбница

тел. 037/3882-218

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог који обавља функцију 
директора школе, за време трајања 

мандата

УСЛОВИ: у радни однос може бити примљен канди-
дат који испуњава следеће услове: поседовање одго-
варајућег високог образовања, у смислу члана 140 
Закона о основама система образовања и васпитања, 
за наставника васпитача и стручног сарадника (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије или основне студије 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године) и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; извршена психо-
лошка процена способности за рад са децом и учени-
цима (прибавља се пре закључења уговора о раду); 

поседовање држављанства Републике Србије; знање 
српског језика и језика на којем се изводи образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на тим језицима); неосуђиваност 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, нити за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију; 
непостојање дискриминаторног понашања на страни 
кандидата, утврђеног у складу са законом. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: пријавни фор-
мулар за пријем у радни однос (доступан на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја); кратку биографију; диплому о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија); доказ о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија); извод из мати-
чне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); доказ о знању српског језика и језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад (осим кандидата који 
су одговарајуће образовање стекли на тим језицима); 
доказ о неосуђиваности и о непостојању дискримина-
торног понашања. Пре доношења одлуке о избору, 
кандидати који уђу у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши Национална служба за запошљавање. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Пријаве доставити лично или послати на 
наведену адресу, са ознаком “За конкурс”.

ОШ “СТРАХИЊА ПОПОВИЋ”
37206 Дворане

тел. 037/3698-104

Наставник разредне наставе
УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за 
пријем у радни однос прописане члановима 139, 140 
и 142 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др.закон, 
бр. 10/2019 и 27/2019); да има одговарајући степен 
стручне спреме, одређеног занимања према Пра-
вилнику 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) 
и члану 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017): професор 
разредне наставе, професор педагогије са претход-
но завршеном педагошком академијом или учитељс-
ком школом, професор разредне наставе и енглеског 
језика за основну школу, мастер учитељ, дипломи-
рани учитељ - мастер, професор разредне насатве и 
ликовне културе за основну школу; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за кандидата није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Рапублике Србије; да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова, 
у складу са чланом 142 став 1 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Кандидат који је у току 
студија положио испите из педагогије и психологије 
или је положио стручни испит, односно испит за лицен-
цу сматра се да има образовање из члана 142 став 1 
Закона о основама система образовања и васпитања, 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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а кандидат који нема образовање из члана 142 став 1 
обавезан је да стекне ово образовање у току од једне 
године, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу; да 
зна српски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик (доказ су у обавези да 
доставе само кандидати који образовање нису стекли 
на српском језику), доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат положио испит 
из српског језика. 

Школски педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава услове за пријем 
у радни однос прописане члановима 139, 140 и 142 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др.закон, бр. 
10/2019 и 27/2019); одговарајући степен стручне спре-
ме, одређеног занимања према Правилнику о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник” број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/2018 и 11/2019) и члану 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017): професор педагогије, дипло-
мирани педагог општи смер или смер школске педаго-
гије, дипломирани школски педагог - психолог, дипло-
мирани педагог, мастер педагог, дипломирани педагог 
- мастер. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани мастер, треба да поседују нај-
мање 30 ЕСПБ из развојно-педагошких предмета; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са закомом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна језик на којем се остварује образовно 
васпитни рад - српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
пријавни формулар који попуњава на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, који штампа и исти прилаже са доку-
ментацијом; уверење о држављанству, не старије од 
6 месеци, оригинал или оверену фотокопију; извод 
иза мтичне књиге рођених, оригинал или фотокопију; 
уврење МУП-а из казнене евиденције о неосуђива-
ности кандидата, оригинал; оригинал или оверену 
фотокопију дипломе или уверења о стеченој стручној 
спреми, потврду одговарајуће високошколске установе 
да је кандидат положио испит из српског језика (само 
кандидати који образовање нису стекли на српском 
језику). Доказ о испуњености услова у погледу психич-
ке, физичке и здравствене способности кандидат који 
буде изабран доставља пре закључења уговора о раду. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
раматрање. Пријаве достављати на наведену адресу 
лично или поштом.

ОШ „ДРАГОМИР МАРКОВИЋ“
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 3

тел. 037/446-890

Наставник географије
за 10% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник грађанског васпитања
за 15% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Педагог школе
за 34% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Наставник српског језика
за 39% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

Библиотекар
за 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава опште услове 
прописане Законом о раду, услове прописане чланови-
ма 139 и 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 
10/2019) и услове предвиђене за рад на радом месту 
наставника географије, наставника грађанског васпи-
тања, педагога, наставника српског језика и библио-
текара школе који се тичу стручне спреме прописане 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних срадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 13/18 и 11/19): 1) да има одговарајуће високо 
образовање за наставника основне школе, односно 
стручног сарадника стечено: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; лице које је стекло обра-
зовање на студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета; 2) да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у обаве-
зи да приложи: 1. оверен препис или оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; 2. оверен препис или оверену фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (ако има положен испит); 3. оригинал 
или оверену фотокопију уверења надлежне службе 

Министарства унутрашњих послова да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела из чл. 139 
ст. 1 тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање (не старије од 6 месе-
ци); 4. оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; 5. оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених; 6. оригинал или 
оверену фотокопију лекарског уверења о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са уче-
ницима (не старије од 6 месеци, доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду); 7. пријаву 
на конкурс на одговарајућем обрасцу МПНТР РС, са 
радном биографијом. Доказ о знању српског језика, на 
коме се остварује образовно-васпитни рад доставља 
само кандидат који одговарајуће образовање није сте-
као на српском језику. Конкурсна комисија у року од 
8 дана од дана истека рока за подношење пријава 
врши ужи избор кандидата које упућује на претходну 
психолошку проверу способности коју врши надлеж-
на служба за запошљавање. Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и одштампани формулар заједно са пријавом на кон-
курс за избор наставника географије или наставника 
грађанског васпитања или педагога школе или настав-
ника српског језика или библиотекара са потребном 
документацијом доставља на наведену адресу школе, 
у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за избор 
наставника географије или грађанског васпитања или 
педагога школе или наставника српског језика или биб-
лиотекара”, лично или путем поште. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије документа које нису оверене од стране 
надлежног органа. Достављена документација се не 
враћа. Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, радним даном од 10.00 до 14.00 
часова, путем мејла: dragomir_markovic@yahoo.com 
или на телефон 037/446-890.

ЛЕСКОВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МЛАДОСТ“

16240 Медвеђа, Васе Смајевића 16

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање из члана 
140 ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања, то јест високо образовање стечено: 1) 
на студијама другог степена - мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије (студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука); 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године, за 
васпитача или стручног сарадника; поседовање доз-
воле за рад (лиценце наставника, васпитача и струч-
ног сарадника); поседовање лиценце за директора 
установе (кандидат који ту лиценцу не поседује може 
бити изабран, али ће бити дужан да испит за дирек-
тора установе положи у року од две године од дана 
ступања на дужност); поседовање психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и учени-
цима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад; неосуђиваност правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
нити за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривично дело против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; најмање осам година рада 
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Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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на пословима образовања и васпитања у предшколској 
установи, након стеченог одговарајућег образовања. 
За директора може да буде изабран и васпитач који, 
уз испуњености осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, то јест 
високо образовање за васпитача, стечено на студијама 
првог степена (основне академске, односно струковне 
и специјалистичке студије) или на студијама у трајању 
од три године или више образовање и најмање десет 
година рада на пословима васпитања и образовања у 
предшколској установи, после стеченог одговарајућег 
образовања. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Уз 
пријаву на конкурс приложити: доказ о држављанству 
(уверење о држављанству и извод из матичне књиге 
рођених); оверен препис/фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; доказ о знању српског језика и јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
тим језицима); оверен препис/фотокопију документа о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту; потврду о радном искуству; доказ о неосуђиваности 
и о непостојању дискриминаторног понашања; доказ 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања (само кандидати који 
су претходно обављали дужност директора устано-
ве); оверен препис/фотокопију лиценце за директора 
установе (ако је кандидат поседује); преглед кретања 
у служби са биографским подацима; доказе о својим 
стручним и организационим способностима. Лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом подноси само предложени кан-
дидат. Пријаве слати поштом или лично доставити на 
адресу: Предшколска установа ,,Младост“, Васе Смаје-
вића 16, 16240 Медвеђа. Ближе информације о конкур-
су могу се добити код секретара Предшколске установе 
и преко телефона: 016/891-137.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/882-122

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске устано-
ве треба да испуњава услове прописане чланом 122, 
139 и чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС, бр. 88/2017, 
27/2018 и 10/2019); и то: да има: одговарајуће високо 
образовање и то: одговарајуће високо образовање за 
васпитача или стручног сарадника стечено на: 1) сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије) и то: а) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; б) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких нау-
ка (лице мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета); да има најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања; 
2) на основним студијам у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године, за васпитача и 
стручног сарадника и најмање 8 година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; 3) на студијама 
првог степена, васпитач (основне академске студије, 
односно струковне и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем и најмање 10 година рада у предшкол-
ској установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; да није осуђиван правоснажном пресудом 

за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање 3 месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање, да има 
држављанство РС; да зна српски језик - језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад; да има лиценцу, 
односно дозволу за рад, за васпитача односно стручног 
сарадника; да има обуку и положен испит за директо-
ра установе. Осим утврђивања испуњености услова 
за избор директора Комисија цени и доказ о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду кандидата - 
извештај просветног саветника.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни 
да доставе следећу документацију: оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем образовању у 
складу са чланом 140 Закона; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту односно испиту за 
лиценцу; потврду о радном стажу у установи на посло-
вима образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; оригинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству РС (не старије од 6 месеци); 
оригинал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); уверење надлежног суда да се 
не води истрага или није подигнута оптужница (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (доказ 
је диплома издата на српском језику, а уколико одго-
варајуће образовање није стечено на српском језику 
писани доказ да је положио српски језик на програму 
високошколске установе - оригинал или оверену фото-
копију); уверење односно извод из казнене евиденције 
МУП-а да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање 3 месеца као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање мита 
или давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њих није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од 6 месеци); уверење основног суда да против 
кандидата није покренута истрага нити је подигнута 
оптужница, односно да није покренут кривични посту-
пак пред основним и вишим судом (не старије од 6 
месеци); уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора, дужно је да 
достави реултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и и оцену спољашњег вредновања (уколико није 
било стручно-педагошког надзора пријава која не буде 
садржала овај доказ неће се сматрати непотпуном); 
лекарско уверење да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом (доставља 
се пре закључења уговора о раду на одређено вре-
ме); доказ о положеној обуци за директора, оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за директора 
(пријава која не садржи уверење о положеном испиту 
за директора уставнове неће се сматрати непотпуном, 
али изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га полижи у року од две годи-
не од дана ступања на дужност). Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства, а потребну докумен-
тацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром достављају установи. Пријава на конкурс обавезно 
садржи податке о кандидату (име и презиме адреса 
пребивалишта, контакт телефон). Пријаве са потреб-
ном документацијом подносе се поштом у затвореној 
коверти са назнаком „Конкурс за директора предшкол-
ске установе” на адресу установе: Предшколска уста-
нова „Бамби“ Лозница, Генерала Јуришића 3, 15300 
Лозница или лично на адресу: Предшколска установа 
„Бамби“ Лозница, Објекат „Чаролија”, Веселина Мисите 
26, 15300 Лозница. Предшколска установа нема оба-
везу да пријављеном кандидату враћа документацију. 

Све додатне информације о конкурсу се могу добити у 
секретаријату школе на телефон: 015/7882-122. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање.

НИШ

ОШ „БУБАЊСКИ ХЕРОЈИ“
18000 Ниш, Бубањских хероја 1

Наставник географије
са 55% радног времена

УСЛОВИ: образовање стечено: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинује целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; професор географије, дипломирани 
географ, професор географије и историје, дипломи-
рани професор биологије и географије, дипломирани 
професор географије и информатике, професор биоло-
гије - географије, професор физике - географије, про-
фесор географије - информатике, дипломирани профе-
сор географије-мастер, дипломирани географ-мастер, 
мастер географ, мастер професор географије, мастер 
професор биологије и географије, мастер профе-
сор географије и информатике, дипломирани геог-
раф - просторни планер, мастер професор предметне 
наставе. Лица која су стекла академско звање мастер, 
односно дипломирани-мастер треба да имају заврше-
не основне академске студије студијског програма: 
географија, дипломирани географ, професор геогра-
фије, двопредметне студије биологије и географије 
или двопредметне студије географије и информатике.

ОСТАЛО: да лице има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утвђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат подноси следећа 
документа: 1. пријаву са кратком биографијом (оба-
везно контакт телефон и мејл), 2. испуњеност услова 
у погледу врсте и степена стручне спреме доказује се 
оригиналном, односно овереном фотокопијом дипло-
ме о звању и степену стручне спреме (не старије од 
6 месеци); 3) оригинал или оверену фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених (не старије од 6 месе-
ци); 4) оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месе-
ци). Конкурс спроводи Конкурсна комисија. Конкур-
сна комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос у року од осам дана од дана 
истека рока за пријем пријава. Пријављени кандидати 
који испуњавају услове конкурса биће упућени на прет-
ходну проверу психофизичких способности, у складу 
са законом, коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих поступа-
ка. Конкурсна комисија сачињава листу кандидата који 
испуњавају услове за пријем у радни однос у року од 
осам дана од дана пријема резултата психолошке про-
цене способности за рад са децом. Конкурсна комисија 
спроводи усмени разговор и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана усменог раз-
говора са кандидатима. Доказ о здравственој способ-
ности кандидата подноси се пре закључивања уговора 
о раду, као и уверење да кандидат није осуђиван, у 
складу са законом. Рок за пријављивање на конкурс је 
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8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у 
разматрање. Уз пријавни формулар, који се преузима 
са интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја, кандидати достављају потребну 
документацију. Сва потребна објашњења могу се доби-
ти у секретаријату школе, на тел. 018/562-919. Пријаве 
са потребном документацијом о испуњености услова 
подносе се на адресу школе: Бубањских хероја 1, 18000 
Ниш, са назнаком: „За конкурс за пријем у радни однос 
за наставника географије“.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН – НИКОЛА 
ТЕСЛА“ – БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ПРИМЕЊЕНИХ 
НАУКА У НИШУ

Конкурс за избор у звање и заснивање радног односа 
наставника и сарадника

а) За рад са пуним радним временом:

1. Наставник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

2 извршиоца

2. Наставник за уже научне 
области Машинско инжењерство и 

Индустријско инжењерство
2 извршиоца

3. Наставник за уже научне области 
Екологија и Заштита животне 

средине

4. Наставник за уже научне области 
Савремена технологија хране и 

Прехрамбено инжењерство

5. Наставник за уже начне области 
Информационе технологије и 
Рачунарство и информатика

б) За рад до једне трећине пуног радног времена:

1. Наставник за ужу начну област 
Право

2. Наставник за ужу научну област 
Психологија

3. Сарадник за уже научне области 
Рачунарство и информатика и 

Информационе технологије
УСЛОВИ: Услови за избор у звање наставника и сарад-
ника предвиђени су Законом о високом образовању, 
Статутом Факултета и Правилником о избору настав-
ника и сарадника. Пријаве на конкурс с приложеном 
документацијом (оверене копије диплома свих нивоа 
студија, очитана лична карта, извод из матичне књи-
ге рођених, држављанство и биографија са библи-
ографијом), достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу: Факултет примење-
них наука, Душана Поповића 22а, Ниш или на еmail 
адресу: info@fpn.rs.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „АВДО МЕЂЕДОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Дубровачка 408

тел. 020/5335-200

Наставник српског и босанског 
језика

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописа-
не законом: одговарајуће високо образовање у складу 
са чл. 139, 140, 142 и 155 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гласник РС“, бр. 88/17), 
које је стекао на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета; студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне студије другог степена 
које комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука; на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005 године; одговарајући степен и 
врста образовања према Правилнику о врсти струч-
не спреме наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17); кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
и шест бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испит 
из педагогије и псхиологије или је положио стручни 
испит за лиценцу, сматра се да има образовање из 
члана 142 став 1 овог Закона; држављанство РС (уве-
рење о држављанству, оригинал или оверену копију); 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се подноси пре 
закључења уговора о раду са изабраним кандидатом); 
доказ да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена 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 примања и давања мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Документацију заједно са одштампаним 
пријавним формулар кандидат доставља установи.

ОСТАЛО: Уз захтев потребно је доставити: дипло-
му или оверен препис дипломе о завршеном образо-
вању; исправу коју издаје високошколска установа а 
којом доказује да је стекао образовање из психолош-
ких и методичких дисциплина или доказ из високош-
колске установе да су у току студија положили испите 
из педагогије и психологије; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); извод из МКР; уверење 
да кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(уверење о неосуђиваности - основни суд и уверење о 
некажњавању - МУП); потврду одговарајуће установе 
де је кандидат положио испит из српског и босанског 
језика (осим кандидата који су средње, више или висо-
ко образовање стекли на српском и босанском језику, 
што доказује оригиналом или овереним преписом/
фотокопијом дипломе за наведени ниво образовања). 
У поступку одлучивања о избору наставника, дирек-
тор ће извршити ужи избор кандидата који ће бити 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима. Психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима врши служба за посло-
ве запошљавања, применом стандардизованих посту-

пака. О времену и месту провере изабрани кандидати 
биће накнадно обавештени. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматање. Пријаве слати на горенаведену адресу и 
контакт телефон.

НОВИ СА Д

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ

21000 Нови Сад, Народног фронта 53

Асистент за ужу научну област 
Политичке науке

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет и општи и 
посебни услови предвиђени Законом о високом обра-
зовању и Статутом Факултета. Конкурс је отворен 5 
дана од дана објављивања, а пријаве са потребном 
документацијом, којом се доказује испуњеност услова, 
подносе се у седишту Факултету.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу научну 
област Српска и јужнословенске 

књижевности са теоријом 
књижевности

УСЛОВИ: наставник (сва звања) - универзитетски 
професор. Доставити: оверену фотокопију дипломе о 
завршеним основним, мастер (магистарским) и доктор-
ским студијама/диппломе о стеченом научном називу 
доктора наука; биографију састављену на основу упит-
ника који се може преузети са веб-сајта Факултета 
http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje (подаци о кандидату 
пријављеном на конкурс за избор у звање наставника 
Универзитета) у папирном облику и на ЦД-у; податке 
о досадашњем раду; списак стручних и научних радо-
ва као и саме радове (у папирном или електронском 
облику на ЦД-у); друге прилоге којима се доказује 
испуњеност услова за избор у звање наставника, а који 
су предвиђени Правилником о ближим минималним 
условима 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). Ближи услови за избор у 
звање наставника одређени су члановима 123-128 
Статута Филозофског факултета, Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања настав-
ника 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 Статутом 
Универзитета у Новом Саду. Ближи услови за избор 
у звање сарадника одређени су члановима 129-132 
Статута Филозофског факултета. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова доставити на адресу: Филозофски 
факултет Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2.

СРЕДЊА СТРУЧНА ШКОЛА
„Др РАДИВОЈ УВАЛИЋ“

Бачка Паланка
Трг братства и јединства 23

тел. 021/6040-428

Наставник предметне наставе - 
куварство

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају опште усло-
ве прописане Законом о раду, услове из чл. 139 и 140, 
142, 143 и 144 став 1 и 2 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18, 10/2019 ) и то: 1) одговарајуће обра-

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

зовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017, 27/18-др. закони, 10/2019), као и у складу са 
Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у струч-
ним школама у подручју рада Трговина, угоститељство 
и туризам („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/2015, 16/2015, 19/2015, 11/2016, 2/2017, 13/18); 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да имају држављанство Републике 
Србије и 5) да знају српски језик.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, кандидат доставља сле-
дећа документа: кратку биографију; оригинал или ове-
рену копију дипломе (доказ о одговарајућем образо-
вању); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3) 
Закона - уверење из МУП-а; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија), уверење о 
држављанству (оригинал или оверена копија); доказ 
да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (оригинал или оверена копија 
потврде). Сматраће се да кандидат има поменуто обра-
зовање и уколико достави доказ да је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије (оверену 
фотокопију индекса) или доказ да је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу (оригинал или овере-
на фотокопија). Доказ о знању српског језика, као јези-
ка на којем се изводи образовно-васпитни рад у школи, 
доставља се само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима кандидат подноси пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве, као и пријаве са неовереном документацијом, 
неће се разматрати. Пријаве слати на адресу школе: 
Средња стручна школа „Др Радивој Увалић”, Трг брат-
ства јединства 23, 21400 Бачка Паланка или донети 
лично у просторије школе, радним даном од 8.00 до 
13.00 часова.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„КОЛИБРИ“
21420 Бач, Школска 3

Конкурс објављен 04.12.2019. године, у публи-
кацији “Послови” број 858, за радно место: меди-
цинска сестра - васпитач, поништава се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“КОЛИБРИ”

21420 Бач, Школска 3

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, а најкасније 

до 31.08.2020. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним законом и 
ако има: 1) одговарајуће образовање (средње образо-
вање у трајању од четири године, образовни профил 
медицинска сестра - васпитач); 2) психичку, физичку 

и здравствену способност за рад са децом; 3) да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 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 фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење, односно извод из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање и 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 дискриминаторно понашање (не 
старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физич-
ку 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 технолошког развоја, 
а потребну документацију са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање. Напомена: пријаве доставити лично или 
поштом на адресу установе: ПУ „Колибри”, Школска 3, 
Бач. Више информација на телефон Предшколске уста-
нове „Колибри”: 021/6071-770.

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.08.2020. године

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има: 1) одговарајуће образовање (IV степен стру-
чне спреме); 2) завршен програм обуке за педагошког 
асистента; 3) психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 4) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторско пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 6) 
да зна српски језик и језик на коме се остварује вас-
питно-образовни рад; 7) обавезно познавање ромског 
језика.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 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 фото-
копију дипломе о стеченом образовању; уверење (сер-
тификат) Министарства просвете о завршеној обавез-
ној уводној обуци за педагошког асистента; уверење 

о држављанству (оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); уверење, односно извод из казнене 
евиденције МУП-а да кандидат није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (не старије од 6 месеци). Доказ да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом кан-
дидат прибавља пре закључења уговора о раду. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Пријаве доставити лично или 
поштом на адресу установе: ПУ „Колибри“, Школска 3, 
Бач. Више информација на телефон Предшколске уста-
нове „Колибри”: 021/6071-770.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8

1. Доцент или ванредни професори 
за ужу научну област Болести 

животиња и хигијена анималних 
производа

на одређено време до 5 година
2 извршиоца

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

2. Доцента за ужу научну област 
Менаџмент и организација у 

пољопривреди
на одређено време до 5 година

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

3. Асистент за ужу научну област 
Болести животиња и хигијена 

анималних производа
на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни факултет (ветеринарска медицина) 
или факултет ветеринарске медицине.

4. Асистент за ужу научну 
област Маркетинг и тржиште 

пољопривредно-прехрамбених 
производа

на одређено време до 3 године

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

5. Асистент за ужу научну област 
Фитопатологија

на одређено време до 3 године

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни факултет (одговарајућег смера).

6. Сарадник у настави за за 
ужу научну област Ратарство и 

повртарство
на одређено време до 12 месеци.
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УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни факултет (одговарајућег смера)

7. Сарадник у настави за за ужу 
научну област Сточарство

на одређено време до 12 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен 
пољопривредни факултет (одговарајућег смера).

ОСТАЛО: Кандидати треба да испуњавају услове 
утврђене Законом о високом образовању („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017 и 27/2018 - др.закон), у складу са 
којим ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву кандидат је обавезан да достави доказ о 
испуњености услова по овом конкурсу: краћу биогра-
фију са библиографијом, списак научних и стручних 
радова као и доказе о њиховом објављивању, дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми. За наставна звања 
(доцент, ванредни или редовни професор) кандидати 
треба да попуне електронски образац који се нала-
зи на сајту Универзитета Нови Сад: https://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-
u-zvanje (исти доставити на мејл: opstasluzba@polj.uns.
ac.rs, у року предвиђеном за пријаву кандидата.) За сва-
ку одредницу коју попуњава кандидат у обрасцу нео-
пходно је приложити и доказ, у виду одлуке решења 
или потврде. За сарадничка звања (асистент, сарадник 
у настави) поред биографских података, научних и 
стручних радова као и доказа о њиховом објављивању, 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, доставити и 
уверења о наставку студија. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава по овом конкурсу је 15 дана од дана објављи-
вања. Пријаве достављати на адресу: Универзитет у 
Новом Саду - Пољопривредни факултет (за конкурс), 
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 8.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ СА

ДОМОМ УЧЕНИКА
“МИЛАН ПЕТРОВИЋ”

21000 Нови Сад, Браће Рибникар 32

Наставник дефектолог логопед
4 извршиоца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломирани 
логопед; без обзира на радно искуство; теренски рад. 
Рок за пријаву 31.12.2019. Јављање кандидта на горе 
наведену адресу.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНА ШКОЛА
„СВЕТИ САВА“

26000 Панчево, Војвођанска бб
тел./факс: 013/318-859, 331-380

e-mail: svsavapancevo@sbb.rs

Наставник предметне наставе - 
наставник хемије

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1, тачка 1 и 2 и чланом 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. Закон и 10/2019, 
даље Закон), као и Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. 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: да кандидат има одго-
варајуће високо образовање: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, специјалистичке 
академске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) и то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких 
наука; 2) високо образовање на основним студијама 

у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10.09.2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са кратком 
биографијом, приложити: оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем високом образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије (ориги-
нал или оверена фотокопија, не старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или ове-
рена фотокопија); доказ да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (не старији од шест месеци); доказ о знању 
српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад у школи (доказ доставља кандидат 
само уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ да кандидат има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма (лекарско уверење доставља изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду). Напомена: у складу 
са чланом 154 став 2 Закона, кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве као и фотокопије доку-
мената које нису оверене од стране надлежног органа 
неће се разматрати. Пријаве на конкурс доставити лич-
но или поштом на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”.

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА
ТАЛЕНТЕ ИЗ ПРИРОДНИХ И 

ТЕХНИЧКИХ НАУКА
„МИХАЈЛО ПУПИН” ПАНЧЕВО
26000 Панчево, Димитрија Туцовића 2 

тел. 013/334-867, 062/756-810
e-mail: rctpupin@gmail.com

Руководилац
Регионалног центра за таленте из 

природних и техничких наука „Михајло 
Пупин” из Панчева, у мандату за 

наредне 4 године

УСЛОВИ: кандидат треба да је држављанин Републи-
ке Србије, да има одговарајуће високо образовање 
(примућство имају доктори наука), да има најмање 5 
година континуираног радног искуства у раду са даро-
витим и мотивисаним ученицима. Уз пријаву на конкурс 
приложити: оверен препис (фотокопију) документа о 
стеченом образовању, уверење о радном искуству, 
уверење о држављанству. Уз пријаву поднети кратку 
биографију са прегледом кретања у служби, предлог 
програма рада Регионалног центра за таленте из при-
родних и техничких наука „Михајло Пупин” у наредне 4 
године. Рок за подношење пријаве је 8 дана по оглаша-
вању конкурса. Пријаве поднети лично, у канцеларији 
Центра или препоручено поштом, са назнаком „Кон-

курс за руководиоца Центра” на горенаведену адресу. 
Резултати конскурса биће достављени 15 дана након 
завршетка конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране.

ОШ „ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
26314 Банатско Ново Село, Маршала Тита 75

тел. 013/615-003

Наставник француског језика
са 77,89% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, место рада Банатско 
Ново Село

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа кандидат мора да испуњава услове прописане 
члановима 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017,  
27/18, 10/19), услове прописане Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС“, 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18). Може бити изабрано лице 
које има одговарајуће високо образовање из чл. 140 
Закона; да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на ком се остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја, са кратком биографијом, приложити: оригинал 
или оверену фотокопију диплома или уверења о сте-
ченом одговарајућем високом образовању; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или ове-
рена фотокопија, не старије од 6 месеци); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична дела 
из чл. 139 став 1 тачка 3 закона о основама система 
образовања и васпитања, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање (доку-
мент не старији од шест месеци); доказ о знању српс-
ког језика и језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад у школи (доказ доставља кандидат уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том језику); 
доказ да кандидат има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење доставља изабрани кандидат, пре закључења 
уговора о раду). У складу са чл. 154 и 155 кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школии. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као и 
фотокопије докумената које нису оверене од стране 
надлежног органа и које су старије од 6 месеци неће 
се разматрати, као ни допуна документације по истеку 
рока за пријаву. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу: ОШ „Жарко Зрењанин“, Банат-
ско Ново Село, Маршала Тита 75, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком „За конкурс”. 
Ближе информације на телефон: 013/615-003.

Наука и образовање

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА
„ПРВИ МАЈ“
Владимировац

Стручни сарадник - педагог
на одређено време до повратка радника 

са функције директора школе

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, предвиђено Пра-
вилником о врсти стручне спреме наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Службени гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19), односно: професор 
педагогије; дипломирани педагог - општи смер или 
смер школске педагогије; дипломирани школски педа-
гог - психолог; дипломирани педагог; мастер педагог; 
дипломирани педагог - мастер; одговарајуће високо 
образовање предвиђено чланом 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
поседовање психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, 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 румунски језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидати уз пријаву на 
конкурс треба да доставе (у оригиналу или овереним 
фотокопијама које нису старије од 6 месеци): 1. доказ 
о стеченом одговарајућем образовању, 2. уерење о 
положеном стручном испиту (ако поседује), 3. извод из 
матичне књиге рођених; 4. уверење о држављанству; 
5. доказ о неосуђиваности; 6. радну биографију. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете. Потреб-
ну документацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи. Лекарско уверење о 
поседовању физичке, психичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима (не старије од 6 
месеци) тражиће се накнадно, пре закључења уговора 
о раду за кандидата који буде изабран. Пре доношења 
одлуке о избору, кандидати који уђу у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши Национална служба за 
запошљавање. Пријаву са потребним прилозима кан-
дидат треба у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови“ да достави на адресу: ОШ „Први мај“, 
Улица цара Лазара 47, 26315 Владимировац. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Документација се неће враћати кандидатима 
који су се пријавили на конкурс.

ПИРОТ

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН 
ЛАЗАРЕВИЋ“

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

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2019/2020. године, односно до 
31.8.2020. године

УСЛОВИ: завршена најмање средња школа; завршен 
програм обуке за педагошке асистенте - 9 модула 
у трајању од 196 часова; да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 

кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним 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 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Kандида-
ти попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уз пријаву на конкурс кандидати 
достављају доказе о испуњавању тражених услова у 
овереној фотокопији: доказ о одговарајућој стручној 
спреми и језику на коме су се школовали; сертификат 
о завршеном Програму обуке за педагошке асистенате 
у трајању од 196 часова - 9 модула; уверење да нису 
осуђивани за групу кривичних дела из конкурса; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге рође-
них/венчаних, саставни су део пријаве на конкурс. Уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој спсобности 
доставља изабрани кандидат, пре закључења уговора 
о раду. Kандидати пријављени на конкурс у обавези 
су да на основу обавештења школе изврше проверу 
психофизичких способности за рад са ученицима по 
процедури Националне службе запошљавања. Рок за 
подношење пријава кандидата на конкурс је осам дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Прија-
ве се достављају на горенаведену адресу, са назнаком 
„За конкурсну комисију”.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ 

„МЛАДОСТ”
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

тел. 010/312-622

Сарадник за израду дидактичких 
средстава и помагала за децу са 

сензомоторичким сметњама
на одређено време до повратка одсутног 

запосленог са боловања

УСЛОВИ: да кандидат има стечено одговарајуће високо 
образовање из члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне сту-
дије, специјалистичке академске студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. године 
или 3) на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне  и специјалистичке струковне сту-
дије), студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем, односно да поседује стручну спрему про-
фесора, дипломираног дефектолога за рад са децом са 
сметњама у говору или стручну спрему дипломираног 
дефектолога - логопеда, затим стручну спрему мастер 
дефектолога, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм логопедије, стручну 
спрему дипломираног дефектолога - мастера, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм логопедије и стручну спрему мастер логопе-
да; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са Законом, утврђено дискриминаторно 

понашање; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријавни формулар који кандида-
ти попуњавају на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете и достављају га школи у штампаној 
форми, кандидати треба да приложе: оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем  обра-
зовању; доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених или уверење о држављанству); доказ 
о знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику); доказ о неосуђиваности. Одго-
варајуће лекарско уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
кандидат подноси пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање. Решење о избо-
ру кандидата доноси Конкурсна комисија, коју именује 
директор школе, у року од 8 дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима, а затим се оглашава на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
када постане коначно. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе и путем телефо-
на: 010/312-622. Пријаве са потребном документацијом 
доставити на адресу: ШОСО „Младост“, Косте Абраше-
вића 40, 18300 Пирот.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЧИКА ЈОВА ЗМАЈ“

18300 Пирот, Војводе Степе 15

Педагошки асистент
на одређено време за радну 2019/2020. 

годину

УСЛОВИ: стечено средње образовање - четврти сте-
пен стручне спреме, по Правилнику о програму обуке 
за педагошке асистенте (“Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник”, бр. 11/2010), сертификат да је кандидат 
прошао програм обуке - уводни модул за педагошког 
асистента, познавање ромског језика као и услови за 
заснивање радног односа прописани чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017). Рок за пријављивање на кон-
курс је 10 дана од дана објављивања. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Потпуном пријавом сматра се пријава која садржи: 
доказ о држављанству Републике Србије (фотокопија 
уверења о држављанству), оверена фотокопија дипло-
ме о стеченом средњем образовању, степену стручне 
спреме, потврда о неосуђиваности, члан 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017), потврду да је кандидат завршио 
обуку - уводни модул за педагошког асистента. Доказ 
о здравственој способности за рад доказује се лекар-
ским уверењем које изабрани кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Одлука о избору кандидата 
биће донета у року од 30 дана од дана истека рока за 
подношење пријава на конкурс. Пријаве слати на адре-
су: ПУ “Чика Јова Змај” Пирот, Војводе Степе 15.

ПОЖАРEВАЦ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА СА 
ДОМОМ УЧЕНИКА
„НИКОЛА ТЕСЛА“

12208 Костолац, Боже Димитријевића бб

Васпитач у дому ученика
на одређено време до повратка 
запосленог са одсуства са рада 

због обављања послова помоћника 
директора за дом ученика, а најдуже до 

31.08.2020. године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
1) да је завршио студије другог степена и стекао одго-
варајући академски назив мастер васпитач, са којим 
може да изводи васпитни рад у дому ученика средњих 
школа; 2) да је завршио студије другог степена и стекао 
одговарајући стручни, односно академски назив; 3) да 
је завршио основне студије на факултету у трајању од 
најмање четири године, чији је стручни назив у погледу 
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права која из њега произлазе изједначен са академским 
називом мастер. Поред напред наведеног кандидат 
треба да има и образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина, сходно образовању 
које мора да има васпитач у средњој школи са домом 
ученика. Општи услов: у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилником 
о врсти образовања васпитача и стручних сарадника и 
условима и критеријумима за избор стручног сарадни-
ка - асистента у дому. Конкурс остаје отворен 15 дана 
од дана објављивања у часопису „Послови“. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства и одштапан пријавни форму-
лар са потребном документацијом достављају устано-
ви. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и сле-
дећу документацију: 1. пријавни формулар (попуњава 
се на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја); 2. оверену 
фотокопију дипломе; 3. уверење о држављанству; 4. 
извод из матичне књиге рођених; 5. да имају психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са уче-
ницима (што се доказује пре закључења уговора о 
раду); 6. уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићеним међународним правом,без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(доказ доставља кандидат уз конкурсну документацију, 
а прибавља га код надлежне полицијске управе); 7. 
доказ да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичних дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова; напред 
наведено образовање наставник, васпитач и стручни 
сарадник је обавезан да стекне у року од једне, а нај-
више две године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу; 8. да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на адре-
су: Техничка школа са домом ученика „Никола Тесла”, 
Боже Димитријевића бб, 12208 Костолац. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће узимати у обзир.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИША ЖИВАНОВИЋ“

12253 Средњево, Маршала Тита 12
тел. 012/667-056

e-mail: os.misazivanovic@gmail.com

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18-аутентич-
но тумачење), кандидат мора да испуњава и посебне 
услове прописане члановима 139, 140 и 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др.закон и 10/19) 
и то: одговарајуће образовање у складу са чланови-
ма 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закон и 10/2019), као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - 
Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16, 2/17, 
3/17, 13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-

на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштитећних међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. У складу са чланом 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања, кандидат 
мора да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова 
из психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: потписану молбу са биогра-
фијом; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверену фотокопију); уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од 6 месеци (оригинал 
или оверену фотокопију); оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; доказ о поседовању обра-
зовања из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина (потврду високошколске установе о броју 
бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу или 
доказ о положеним испитима из педагогије и психоло-
гије); уверење МУП-а из казнене евиденције; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад у школи се доставља уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на том језику; доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду (лекарско 
уверење). Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање као ни копије 
докумената које нису оверене од стране надлежног 
органа. Пријаве слати на адресу школе, са назнаком 
„За конкурс”.

ПРИЈЕПОЉЕ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НЕВЕН“

31330 Прибој

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања, и то: 1) да има одговарајуће образовање 
(одговарајуће високо образовање на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године или одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена, основне ака-
демске студије, односно струковне и специјалистич-
ке студије), занимање васпитач; 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
има држављанство РС; 5) зна српски језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1), 2), 3), 4) и 5) достављају се 

пре закључења уговора о раду. Уз пријавни формулар, 
који се прузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, кандидати дос-
тављају потребну документацију у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
НСЗ. Конкурс спроводи Конкурсна комисија именована 
од стране директора установе.

ОШ „БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО“
36312 Дуга Пољана
тел. 020/53-75-012

Наставник физичког васпитања
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са функције, 
за рад у матичној школи у Дугој Пољани

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа утврђених Законом о раду (“Сл. гласник РС”, бр. 
24/05, 61/05, 54/096 и 32/13 и 75/2014, 13/2017), кан-
дидат треба да испуњава и услове утврђене чл. 139, 
140, 141, 143 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, 88/17 и даље: Закона), да 
поседује одговарајуће образовање; мастер физичког 
васпитања и спорта, да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања; да има држављанство Републике Србије. Кан-
дидат је дужан да достави: пријаву са основним пода-
цима, радну биографију (осим за лица која први пут 
заснивају радни однос) и следеће доказе (оргинал или 
оврене фотокопије не старије од 6 месеци): 1) диполо-
му или уверење о стеченом образовању; 2) извод из 
матичне књиге рођених; 3) уверење о држављанству; 
4) уверење о неосуђиваности и о непостојању дискри-
минаторног понашања прибавља школа. Лекарско 
уверење доставиће изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се могу предати поштом или 
непосредно на адресу школе. Непотпуне или неблаго-
времене пријеве неће бити узете у разматрање. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“.

ПРОКУПЉЕ

СРЕДЊА ШКОЛА ЖИТОРАЂА
18412 Житорађа, Светосавска 23

тел. 027/8362-020

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутног радника преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање у 
складу са чл. 139 и 140 став Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, стечено на студијама 
другог степена (мастер академске студије, специјалис-
тичке академске студије, мастер струковне студије); 
студије другог степена из научне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета - економска 
група предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по пропису који је уређивао образо-
вање до 10. септембра 2005. године - економска група 
предмета.

ОСТАЛО: Кандидати достављају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању, извод 
из матичне књиге рођених, уверење да нису осуђива-
ни и уверење о држављанству РС. Пријаве слати на 
горе наведену адресу или доставити лично. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ОШ „РАТКО ПАВЛОВИЋ ЋИЋКО“
18400 Прокупље, Милоша Обилића 19

Наставник физичког васпитања
на одређено време ради замене 

запосленог који је изабран на функцију 
директора друге установе, најдуже до 4 

године

Професор разредне наставе 
на одређено време ради замене 

запосленог који је изабран на функцију 
директора, најдуже до 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају високо образовање 
у складу са чл. 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања: на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, мастер струковне студије) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10. септембра 2005. годи-
не или на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године.

ОСТАЛО: Кандидати достављају: попуњен и ручно пот-
писан пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја; оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; извод из матичне књиге рође-
них и уверење о држављанству РС; уверење да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (прибавља установа пре закљу-
чења уговора о раду); доказ да нису осуђивани пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њих није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. Пријаве слати на горе наведену адресу 
или лично. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “БРАНИСЛАВ НУШИЋ”
11300 Смедерево, Балканска 31

тел. 026/4617-378

Чистачица
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Докази о испуњености услова тачка 
1), 3)-5) члан 139 ЗОСОВ, саставни су део пријаве на 

конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата кон-
курсна комисија ће донети у року. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/4617-378.

Наставник у продуженом боравку
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Докази о испуњености услова тачка 
1), 3)-5) члан 139 ЗОСОВ, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата кон-
курсна комисија ће донети у року. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/4617-378.

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства и потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Докази о испуњености услова тачка 
1), 3)-5) члан 139 ЗОСОВ, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата кон-
курсна комисија ће донети у року. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/4617-378.

Наставник шпанског језика
на одређено време до повратка радника 

са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће усло-
ве: да има одговарајуће образовање, да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 

кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да је 
држављанин Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање. Кандидат попуњава 
пријавни формулар који се налази на званичној интер-
нет страници Министарства, потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом дос-
тавља установи. Докази о испуњености услова тачка 
1), 3)-5) члан 139 ЗОСОВ, саставни су део пријаве на 
конкурс, а доказ из тачке 2) прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду. Одлуку о избору кандидата кон-
курсна комисија ће донети у року. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе и преко 
телефона 026/4617-378.

ОШ „КАРАЂОРЂЕ“
11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Радник на одржавању хигијене
са 60% радног времена, на одређено 
време ради замене запосленог који 

је спречен за рад дуже од 60 дана, до 
његовог повратка на рад

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл 
140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања као и да доставе све неопходне доказе о испуње-
ности услова за учешће на конкурсу. Поред пријаве на 
конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да 
доставе и: попуњен пријавни формулар објављен на 
званичној интернет страници Министарства, који дос-
тављају са оригиналима или овереним фотокопијама 
докумената, којима доказују да испуњавају услове 
конкурса и то: диплому о завршеној основној школи, 
уверење о држављанству, доказ о неосуђиваности 
за кривична дела предвиђена чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
и непостојању дискриминаторног понашања на стра-
ни кандидата, утврђеног у складу са законом, не ста-
рије од 6 месеци. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Уверење о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад доставља изабрани 
кандидат пре закључења уговора. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања. 
Пријаве се достављају лично, у секретаријату школе, 
од 08.00 до 14.00 сати или на адресу: ОШ „Карађорђе“, 
Војводе Мишића 135, 11320 Велика Плана.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област 
Социолошке науке

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег 
степена (докторске академске студије), по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10.09.2005. 
године, односно научни назив доктора социолош-
ких наука стечен по пропису који је уређивао високо 
образовање пре 10.09.2005. године. Кандидат може 
бити лице које је сваки од претходних степена студија 
завршило са просечном оценом најмање осам, однос-
но које има најмање три године педагошког искуства 
на високошколској установи и које испуњава и остале 
услове предвиђене Законом о високом образовању, 
Статутом и општим актима Универзитета у Новом Саду 
и Статутом и општим актима Педагошког факултета у 
Сомбору. Кандидати уз пријаву подносе: фотокопије 
диплома свих нивоа студија са додацима диплома, 
попуњен образац биографских података (преузет са: 
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http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/
category/45-izbor-u-zvanje), приложен у штампаној и 
електронској форми, библиографију објављених радо-
ва и саме радове, евалуацију студената о педагошком 
раду, уверење о некажњавању(МУП) и фотокопију 
личне карте. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Поступак избора у звање и засни-
вање радног односа спроводи се у складу са одредба-
маЗакона о високом образовању, одредбама Статута и 
општих аката Универзитета у Новом Саду и Статута и 
општих аката Факултета. Конкурс је отворен 15 дана од 
објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЈЕЛИЦА СТАНИВУКОВИЋ ШИЉА“

22240 Шид, Цара Лазара 39
тел. 022/716-986

Васпитач
на одређено време до 31.08.2020. 

године, ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

5 извршилаца

Васпитач
на одређено време до 05.04.2020. 

године ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат мора испуњавати следеће усло-
ве: 1) да има одговарајуће високо образовање: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) или на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године или високо 
образовање на студијама првог степена (основне ака-
демске студије, основне струковне студије, специјалис-
тичке струковне студије) или на студијама у трајању од 
три године или више образовање; 2) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за 
њега није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 3) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна језик 
на коме се остварује васпитно-образовни рад. Докази о 
испуњености услова из тачака 1), 2), 4) и 5) подносе се 
уз пријаву на конкурс, а доказ из тачке 3) прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја 
и потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Пријавни формулар 
са доказима о испуњености услова доставити на горе-
наведену адресу или лично у установу, сваким радним 
даном од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Све додатне информације 
могу се добити на телефон: 022/716-986.

ОШ „ДУШАН ЈЕРКОВИЋ“
22320 Инђија, Душана Јерковића 1

тел. 022/561-420

Наставник математике
на одређено време, замена одсутне 

запослене преко 60 дана, до повратка 
запослене са породиљског одсуства

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у чл. 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17), кан-
дидати треба да испуњавају и посебне услове и то: 
одговарајуће образовање сходно члану 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17, 27/18 - др. закони и 10/19) и члану 
3 став 1 тачка 9 Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да је држављанин 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс при-
ложити: краћу биографију; одштампан пријавни фор-
мулар који кандидат попуњава на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; доказ о одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија дипломе траженог степена и 
врсте образовања, односно уверења ако диплома није 
издата); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија); уверење о држављанству, 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена фото-
копија); уверење да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања. Кандидат који буде изабран дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са децом и ученицима не старије од 6 месеци. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији “Послови”. Неблаговремене, непот-
пуне, као и пријаве са неовереном документацијом 
неће се узимати у разматрање. Пријаву на конкурс са 
потребном документацијом доставити на горенаведену 
адресу, са назнаком “За конкурс“. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити на телефон: 022/561-420.

ШОСО “АНТОН СКАЛА”
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Дефектолог наставник
у комбинованом одељењу од четири 

разреда у посебним условима, на 
одређено време до повратка запослене 

са боловања

УСЛОВИ: да кандидати имају одговарајуће образовање 
у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 
27/18, 10/19 и др. закон), као и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17 и 3/17, 13/18), Правилником о степену и 
врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и васпитача у основној школи за ученике са сметња-
ма у развоју и инвалидитетом („Службени гласник РС 
- Просветни гласник РС” бр. 17/18), Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама за ученике 
лако ментално ометене у развоју („Сл. гласник РС”, бр. 
1/95, 24/2004, 10/2009 и 2/2012, 11/16), Правилником 
о врсти стручне спреме наставника, стручних сарадни-
ка и помоћних наставника у стручним школама („Сл. 
гласник - Просветни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 
3/94, 7/96, 7/98, 3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/2004, 
5/2005, 6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/2011, 9/2013 и 6/2014) и да су стекли средње, више 
или високо образовање на језику на коме се оства-

рује образовно-васпитни рад или су положили испит 
из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе и да су стекли средње, више или високо 
образовање на језику на коме се остварује образов-
но-васпитни рад или су положили испит из тог језикаа 
по програму одговарајуће високошколске установе; 
да имају психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да имају држављанство Републике Србије; 
да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад (уколико одговарајуће образовање 
није стечено на српском језику, кандидат доставља 
доказ одговарајуће високошколске установе надлежне 
за издавање таквих докумената о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: кратку биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оверену фотокопију); уве-
рење о држављанству РС (оверену фотокопију); ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
уверење из МУП-а из казнене евиденције; доказ о 
знању српског језика и језика на којем се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи, доказ се доставља само 
уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику и фотокопију личне карте. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима изабрани кандидат ће 
доставити пре закључења уговора о раду. Докази о 
испуњавању услова конкурса се подносе у оригиналу 
или овереним фотокопијама. Фотокопије које нису ове-
рене од стране надлежног органа неће се узети у раз-
матрање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Пријаве са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти на адресу школе, лично 
или поштом, са назнаком „Конкурс“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у обзир.

ШАБАЦ

ОШ „ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ“
15000 Шабац, Масарикова 136 

Наставник српског језика и 
књижевности

у издвојеној јединици Варна, на 
одређено време до повратка запослене 
са породиљског одсуства, а најкасније 

до 31.8.2020. 

Наставник разредне наставе
у издвојеној јединици Јевремовац, на 
одређено време до повратка радника 

упућеног на рад у иностранство, а 
најкасније до 31.8.2020.

УСЛОВИ: да кандидат има високу стручну спрему - 
VII/1 степен одговарајуће струке; да испуњава посеб-
не услове из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
бр. 88/2017 и 27/2018 - и др. закони) и уз пријаву на 
конкурс са кратком биографијом поднесе и доказ о: 1. 
одговарајућој врсти и степену стручне спреме (оверену 
фотокопију дипломе); 2. потврду о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и учени-
цима; 3. потврду да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од намање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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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 кривич-
ну санкцију, и за кога није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4. извод из матичне 
књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија, 5. 
уверење о држављанству Републике Србије - не ста-
рије од 6 месеци, 6. доказ о познавању српског језика 
и језика на којем се остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова под тачкама 1, 
3, 4, 5 саставни су део пријаве на конкурс, доказ из тач-
ке 2 прибавља се пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање кандидата је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене пријаве и пријаве без доказа о испуњавању свих 
услова конкурса неће се разматрати. Пријаве слати на 
адресу: ОШ „Лаза К. Лазаревић” Шабац, Масарикова 
136, 15000 Шабац или лично предати у Секретаријату 
школе, од 08 до 14 часова.

ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ”
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 015/343-154

Домар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове према чл. 
139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон 
и 10/19) и остале опште услове предвиђене Законом 
о раду. Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање; психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да је држављанин Републи-
ке Србије; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/2017, 27/18-др закони и 10/19); да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе сле-
дећа документа: краћу биографију, доказ да има одго-
варајуће образовање - прописану врсту и степен стру-
чне спреме (оверену фотокопију дипломе или уверења 
о одговарајућем образовању), доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закони и 10/19), извод из матичне књиге рођених (ори-
гинал или оверена фотокопија, не старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (оригинал или оверена 
фотокопија, не старија од 6 месеци). Лекарско уверење 
подноси се непосредно пре закључења уговора о раду, 
у складу са чланом 139 став 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Пријаве на конкурс са 
доказима о испуњености услова за рад на наведеним 
пословима поднети на адресу школе, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурсна документа-
ција се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
04.12.2019. године, за радно место: наставник 
француског језика са 30% радног времена, поништава 
се у целости.

СРЕДЊА ШКОЛА КОЦЕЉЕВА
15220 Коцељева, Доситејева 1 

Професор енглеског језика
на одређено време до повратка раднице 

са боловања

Професор анатомије и 
дерматологије

са 30% радног времена, на одређено 
време до повратка раднице са боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања; да има одговарајуће образовање, у складу 
са Правилником о врсти стручне спреме наставника и 
стручних сарадника у средњој школи. Рок за подно-
шење пријава је 8 дана од дана објављивања текста 
конкурса, на адресу школе: Средња школа, Доситеје-
ва 1, 15220 Коцељева. Уз пријаву приложити доказе о 
испуњавању тражених услова.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИЋА СТАНОЈЛОВИЋ”

Коцељева, Доситејева 3
тел. 015/556-390

Наставник математике
на одређено време, место рада: 

Коцељева и издвојена сеоска одељења
4 извршиоца

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место могу да 
конкуришу лица следећих квалификација: професор 
математике, дипломирани математичар, дипломира-
ни математичар за теоријску математику и примене, 
дипломирани математичар за рачунарство и инфор-
матику, дипломирани математичар - информатичар, 
професор математике и рачунарства, дипломира-
ни математичар за математику економије, професор 
информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена 
математика, дипломирани математичар - математи-
ка финансија (са изборним предметом Основи гео-
метрије), дипломирани информатичар, мастер матема-
тичар, мастер професор математике, мастер професор 
математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и матема-
тике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, дипломи-
рани математичар – мастер, дипломирани инжењер 
математике - мастер (са изборним предметом Основи 
геометрије), дипломирани математичар - професор 
математике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математике (са 
изборним предметом Основи геометрије), професор 
хемије - математике, професор географије - матема-
тике, професор физике - математике, професор био-
логије - математике, професор математике - теоријско 
усмерење, професор математике - теоријски смер, 
дипломирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер професор 
предметне наставе. Посебна знања и вештине: возач-
ка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се 
обрате послодавцу лично или путем наведеног контакт 
телефона, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Наставник немачког језика и 
књижевности

са 88,89% радног времена, на одређено 
време

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место могу 
да конкуришу лица следећих квалификација: профе-
сор, односно дипломирани филолог за немачки језик 
и књижевност, мастер филолог (студијски програм или 

главни предмет/профил немачки језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм или 
главни предмет/профил немачки језик), мастер про-
фесор језика и књижевности (студијски програм Језик, 
књижњвност и култура), мастер професор предметне 
наставе (претходно завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет). Посебна знања и вештине: возачка дозво-
ла Б категорије. Трајање конкурса: до попуне радног 
места. Заинтересовани кандидати могу да се обрате 
послодавцу лично или путем назначеног контакт теле-
фона, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

Наставник руског језика и 
књижевности

са 70% радног времена, на одређено 
време, место рада: Општина Коцељева 

- Каменица, Љутице, Градојевић, 
Ћуковине, Баталаге и Голочело

УСЛОВИ: Према Правилнику о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 
11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19) за радно место могу 
да конкуришу лица следећих квалификација: профе-
сор, односно дипломирани филолог за руски језик и 
књижевност, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил руски језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил руски језик), мастер професор сла-
виста - руски језик и књижевност, мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет). Посебна знања и вештине: возач-
ка дозвола Б категорије. Трајање конкурса: до попуне 
радног места. Заинтересовани кандидати могу да се 
обрате послодавцу лично или путем наведеног контакт 
телефона, радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

УЖИЦЕ

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

тел. 031/512-596

Наставник графичке групе предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: На конкурс се могу пријавити кандидати који 
поред општих услова предвиђених законом испуњавају 
и посебне услове прописане одредбама чл. 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/17, 27/18 и 10/19) и Правилником о 
врсти стручне спреме наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник РС”, бр. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 
7/96,7/98, 3/99, 6/01, 3/03, 8/03, 11/04, 5/05, 6/05, 2/07, 
4/07,7/08, 11/08, 8/11, 9/13). Уз пријавни формулар са 
званичне интернет странице Министарства, на кон-
курс приложити и одговарајућу документацију, којом 
се доказује испуњеност прописаних услова: диплому о 
стеченом одговарајућем образовању, уверење о неос-
уђиваности, уверење о држављанству, извод из мати-
чне књиге рођених. Документација се доставља у ове-
реним фотокопијама и иста се не враћа кандидатима. 
Доказ о испуњености услова о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Уз пријав-
ни формулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
кандидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Конкурс спроводи Конкурсна комисија 
именована од стране директора школе. Неблаговреме-
не пријаве, пријаве без доказа о испуњавању услова 
конкурса, као и пријаве са неовереном документа-
цијом, неће се разматрати.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом

Национална служба
за запошљавање
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ВАЉЕВО

ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ
ЦЕНТАР “ОСЕЧИНА”

14253 Осечина, Браће Недић 32
тел. 014/451-101

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018 - др закони и 
10/2019) и то да има одговарајуће високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета или (б) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; или 2) на основим студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. Кандидат који се пријављује на радно место 
директора школе попуњава пријавни формулар на зва-
ничној страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и уз одштампани пријавни формулар 
треба да приложи: 1) биографију са кратким прегле-
дом  кретања у служби и прегледом кретања у служби 
и прегледом програма рада школе; 2) доказ да посе-
дује одговарајуће образовање (оригинал или оверену 
фотокопију диломе); 3) доказ о положеном испиту за 
лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); 4) доказ 
о знању српског језика (достављају само кандидати 
који одговарајуће образовање нису стекли на српском 
језику, у том случају кандидат доставља писани доказ 
да је положио српски језик по програму високошкол-
ске установе - оригинал или оверену фотокопију); 5) 
потврду о радном стажу - најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након 
стеченог образовања (оригинал); изузетно, ако се на 
конкурс не пријави ниједан кандидат са одговарајућим 
образовањем из члана 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. гласник” РС, 
бр. 88/2017, 27/2018 - други закони и 10/2019), дуж-
ност директора може да обавља и лице које има одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 за наставника 
те врсте школе и најмање десет година рада у устано-
ви; 6) доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнућа, за кривична дела примања или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против равног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није у складу са законом утврђено дискрими-
наторно понашање (уверење/потврда из МУП-а, не 
старије од шест месеци оригинал или оверена фото-
копија); 7) доказ да против кандидата није покренута 
оптужница за кривична дела из члана 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) уверење/потврда из надлежног суда, не ста-
рије од шест месеци оригинал или оверена фотокопија; 
8) извод из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рена фотокопија; 9) доказ да је држављанин Републике 
Србије, не старије од шест месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија; 10) доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
доставља кандидат пре закључивања уговора о раду 
(оригинал или оверена фотокопија); 11) лиценца за 
директора ако је има, уколико је нема лице изабарано 
за директора је дужно да га положи у законском року; 
12) кандидат који је претходно обвављао дужност 
директора школе дужан је да достави доказ о резул-
тату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања. Уз документацију приложити 
и пријаву са сајта Министарства просвете, науке и тех-

нолошког развоја  http://www.mpn.gov.rs/wp-content/
uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Рок 
за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве са потпуном документацијом 
доставити лично, у периоду од 09.00 до 14.00 часова, 
на горе наведену адресу школе са назнаком: „Конкурс 
за избор директора“. Ближе информације се могу доби-
ти у секретаријату на телефон: 014/451-101.

ВРАЊЕ

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ“
17500 Врање
Пионирска 5

тел. 017/400-630

Психолог
УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа из члана 24 Закона о раду треба 
да испуњава и услове предвиђене одредбама чл. 139 
и 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018- 
др. Закон и 10/2019) и то: одговарајуће образовање у 
складу са чланом 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, као и у складу са Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник - Про-
светни гласник“, број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 
2/17, 3/17, и 13/2018), за рад на радном месту психо-
лога школе; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном 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 
кривична дела примање и давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије и 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, а потребну документацију заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
школи. 

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати достављају 
следећу документацију: 1. 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 основних академ-
ских студија, 2. оригинал/оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије, не старије од 6 месе-
ци, 3. оригинал/оверену копију извода из матичне књи-
ге рођених, 4. уверење о неосуђиваности не старије од 
6 месеци (овај документ издаје МУП - полицијска упра-
ва), 5. радну биографију у којој обавезно наводе да ли 
су вршили психолошку процену способности код НСЗ и 
када су је вршили, телефон за контакт, 6. доказ да знају 
српски језик на којем се остварује образовно-васпитни 
рад, уколико одговарајуће образовање није стечено на 
српском језику. Кандидат који буде изабран, пре закљу-
чења уговора о раду доставља уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима. Сви докази прилажу се у оригиналу или 
копији која је прописно оверена код јавног бележни-
ка. Потребна документација, заједно са одштамапаним 
пријавним формуларом, доставља се школи у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурс спрово-
ди Конкурсна комисија именована одлуком директора 
школе. Кандидати који буду изабрни у ужи избор биће 
упућени на психолошку процену способности за рад 
са децом и ученицма, коју врши НСЗ применом стан-
дардизованих поступака. Уколико је већ извршена пси-
холошка процена способности (у периоду од 6 месеци 
пре истека рока за пријаву на овај конкурс), кандидат 
ће у пријави назначити када и где је извршена. Конкур-
сна комисија сачињава листу кандидата који испуња-

вају услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима и доноси 
решење о избору кандидата у року од осам дана од 
дана обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама школе, с 
тим што ће кандидати о датуму и времену бити оба-
вештени на бројеве контакт телефона које су навели у 
својим пријавама. Рок за попдношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији “Посло-
ви” НСЗ. Неблаговремене, непотпуне и неразумљиве 
пријаве неће се разматрати. Ближе информације о 
јавном конкурсу могу се добити на телефон: 017/400-
630. Пријаве са потребном документацијом достављају 
се лично или поштом у затвореним ковертама, са наз-
наком за „За Конкурсну комисију“, на адресу: Основна 
школа „Вук Караџић“, Пионирска 5, Врање.

ОСНОВНА ШКОЛА
“СВЕТИ САВА”

17510 Владичин Хан
Ђуре Јакшића бб
тел. 017/474-733

Наставник грађанског васпитања
на одређено време до краја школске 
2019/2020. године, са 55% радног 

времена

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати поред општих услова прописаних 
чланом 24 став 1 Закона о раду („Службени гласник 
РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14 и 13/2017), 
треба да испуњавају и посебне услове предвиђене 
чланом 139 став 1 тач. 1, 2, 3, 4 и 5 и лице од 1-4 и 
чланом 140, 144 став 2 тачка 5) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник” 
бр. 88/17и 27/18), даље: Закон. Уз пријаву на конкурс 
доставити: 1) кратку биографију, потписану; 2) ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању (члан 140, 141 и 142 Закона); 3) 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
не старију од 6 месеци, 4) оверену фотокопију уверења 
о држављанству, не старије од 6 месеци; 5) потврду 
да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 6) доказ 
о познавању српског језика подноси кандидат који 
образовање није стекао на истом. Кандидат који буде 
изабран дужан је да пре закључења уговора о раду 
достави уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима, не старије 
од 6 месеци. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима вршиће Национална служба 
за запошљавање применом стандардизованих посту-
пака, а пре доношења одлуке о избору. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства. Пријаве на конкурс са потреб-
ним документима, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом, достављају се у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији НСЗ „Послови”, 
на адресу: Основна школа „Свети Сава“ Владичин Хан, 
Ђуре Јакшића бб. Благовременом пријавом сматраће 
се она пријава која је предата у року утврђеном кон-
курсом. Потпуном пријавом сматраће се пријава која у 

Наука и образовање
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прилогу садржи документа којима кандидат доказује 
да испуњава услове у конкурсу. Непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Ближа обавештења се могу добити 
на телефон: 017/474-733. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о раду 
(„Службени гласник РС”, број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 
75/14, 13/17 - одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове про-
писане чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - други закони и 10/19) и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број 88/2017, 27/2018 - други закони и 10 /2019) и 
чланом 2. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017, 13/2018 и 11/2019); поред одговарајућег обра-
зовања кандидат мора имати образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по 6 бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова - за кандида-
та који је у току студија положио испите из педагогије 
и психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу, сматра се да има наведено образо-
вање; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита;за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја Републике Србије, кандидати су дужни да доста-
ве, у оригиналу или у овереном препису или овереној 
фотокопији, следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци у односу на дан истека 
конкурса), диплому или уверење о стеченом одгова-
рајућем образовању, потврду високошколске устано-
ве да имају образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова, односно уверење или други одго-
варајући документ о положеном испиту из педагогије 
и психологије у току студија или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу; уверење 
из казнене евиденције МУП-а да кандидат није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање - не старије од 6 месеци у односу на дан 
истека конкурса; доказ о знању српског језика, осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли на 
том језику или су положили испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају установи. Конкурс спроводи комисија коју 
именује директор у складу са законом. Конкурсна коми-
сија утврђује испуњеност услова кандидата за пријем у 
радни однос у року од осам дана од дана истека рока 
за пријем пријава. Кандидати који буду испуњавали 
услове конкурса и буду изабрани у ужи избор, у року 
од осам дана од дана истека рока за подношење прија-
ва упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе из претходног става и доно-
си решење о избору кандидата у року од осам дана 
од дана обављеног разговора са кандидатима. Лице 
које буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) пре закључења уговора о раду. Рок за под-
ношење пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Благовременом пријавом 
сматра се пријава која је непосредно предата шко-
ли пре истека рока утврђеног у конкурсу или је пре 
истека тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу или 
на дан државног празника, рок истиче истеком првог 
наредног радног дана. Потпуном пријавом сматра се 
пријава која у прилогу садржи све прилоге којима кан-
дидат доказује да испуњава услове за избор у складу са 
Законом и овим конкурсом. Пријаве подносити на адре-
су (са назнаком „За конкурс”): Основна школа „Бранко 
Радичевић” Владичин Хан, Боре Станковића 40, 17510 
Владичин Хан. Контакт телефон: 017/474-807.

ВРШАЦ

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“
26360 Пландиште, Војводе Путника 60

тел. 013/861-062, 013/861-615

Психолог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

УСЛОВИ: у радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има образовање: 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2) психичку, физичку и здравствену 
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 месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, за 
кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискримина-

торно понашање; 4) држављанство Републике Србије; 
5) да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: потпуну личну и радну биографију, са адре-
сом и контакт телефоном, диплому о стеченом обра-
зовању; извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству РС, уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење МУП-а); пријавни формулар (образац 
пријавног формулара кандидати преузимају са сајта 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја). 
Кандидати подносе документа у оригиналу или оверене 
копије. Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну документа-
цију, заједно са одштампаним формуларом, достављају 
установи. Пре закључења уговора о раду кандидат дос-
тавља доказ којим потврђује да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом. Рок за под-
ношење пријава је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе лично 
или путем поште на адресу: Основна школа „Доситеј 
Обрадовић”, 26360 Пландиште, Војводе Путника 60. На 
коверти назначити: „За конкурс - за стручног сарадни-
ка психолога”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код директора и секретара школе на телефон: 
013/861-062 и 861-615.

ОШ „ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ“
26366 Велика Греда, Маршала Тита 116

тел. 013/865-333

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског боловања

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове пропи-
сане у члану 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 88/2017, 7/18 
и 10/19), у даљем тексту: Закон. Може бити изабрано 
лице које има одговарајуће високо образовање стече-
но на: 1) студијама другог степена мастер академске 
студије, мастер струковне студије или специјалистич-
ке академске студије (студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука), у ком случају је неопходна заврше-
ност студија првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета) или 2) основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога школе; поседовање дозволе за 
рад (лиценце) за наставника, васпитача или стручног 
сарадника; поседовање психичке, физичке и здравс-
твене способност за рад са децом и ученицим; неос-
уђиваност правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања мита или давања мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са Законом, утврђено дискримина-
торско понашање; поседовање држављанства Репу-
блике Србије; знање српског језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад у школи.

ОСТАЛО: Уколико се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из члана 
140 став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, може да бити изабрано лице које, 
уз испуњеност осталих горе наведених услова, има 
одговарајуће високо образовање на студијама првог 
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степена, студијама у трајању од три године или више 
образовање. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве се неће узети у 
разматрање, као ни фотокопије докумената које нису 
оверене од стране надлежног органа (јавног бележ-
ника, градске или општинске управе, суда). Уз пријаву 
на конкурс кандидат треба да приложи: пријавни фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја; 
биографске податке, односно радну биографију; ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу, односно стручном испи-
ту (дозволи за рад); лекарско уверење (не старије од 
6 месеци); уверење о некажњавању из МУП-а за кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3) Закона и из 
СУД-а (не старије од 6 месеци); копију извода из мати-
чне књиге рођених; доказ о знању српског језика (осим 
кадидата који су одговарајуће образовање стекли на 
српском језику). Пријаве доставити на адресу: ОШ 
„Јован Стерија Поповић” Велика Греда, Маршала Тита 
116, 26366 Велика Греда, у затвореној коверти, са наз-
наком, лично или поштом. Ближе инфорације о конкур-
су могу се добити код секретара школе, на телефон: 
013/865-333.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДИМИТРИЈЕ ТОДОРОВИЋ 

КАПЛАР”
19350 Књажевац, Лоле Рибара 12

тел. 019/731-604, 731-004

Наставник немачког језика
за рад у матичној школи

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из чл. 
139, 140 и 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање стечено: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: на студијама другог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студија-
ма другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне или стручне области 
или области педагошких наука; на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 6. да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина у скла-
ду са чл. 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају апликациони фор-
мулар који се налази на званичној интернет страници 
МПНТР и одштампан формулар достављају установи 
са следећом документацијом у прилогу: 1. дипломом 
о стеченој стручној спреми, у овереној фотокопији и 
доказом о образовању из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина на високошколској устано-
ви у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским систе-
мом преноса бодова (уверење са високошколске уста-

нове или копија индекса), сматра се да наставник који 
је у току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит за 
лиценцу, има ово образовање; 2. уверењем о неосуђи-
ваности из надлежне полицијске управе, у оригиналу 
или овереној фоткопији, не старије од 6 месеци; 3. уве-
рењем о држављанству, у оригиналу или овереној фот-
копији; 4. очитаном личном картом. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос 
из чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања у року од 8 дана од дана истека рока за 
пријем пријава. Кандидати који буду ушли у ужи избор  
биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачиниће листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос у 
року од 8 дана од дана пријема резултата психолошке 
процене и обавити разговор са њима (о термину раз-
говора биће обавештени путем телефона и мејла који 
су доставили у апликационом формулару). У року од 8 
дана од дана обављеног разговора комисија ће доне-
ти решење о избору кандидата. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима (лекарско уверење) изабрани кадидат дос-
тавља пре закључења уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрње 
и поднета документација са пријавним формуларом не 
враћа се кандидатима. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији НСЗ „Посло-
ви”. Уколико последњи дан истека рока падне у недељу 
или државни празник, као последњи дан истека рока 
рачунаће се први наредни радни дан. Пријаве се под-
носе лично, на адресу Основне школе „Димитрије 
Тодоровић Каплар” Књажевац, Лоле Рибара 12, од 8 
до 14 часова или поштом, препоручено, где ће се, као 
дан пријема рачунати дан и час пријема у пошти, са 
назнаком „За конкурсну комисију”.

СРЕДЊА ШКОЛА
“БРАНИСЛАВ НУШИЋ”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 108/830-525

Наставник предметне наставе - 
француски језик

за 33,33% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

УСЛОВИ: Поред општих услова из Закона о раду за 
заснивање радног односа кандидат мора да испуња-
ва посебне услове прописане чл. 139. и 140. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник” бр. 88/17 и 27/18 - и др. закони и 10/19): 1. да има 
одговарајући степен и врсту стручне спреме сагласно 
чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања и важећем Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у гимназији и Правилнику о врсти стручне спреме 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставни-
ка у стручним школама; 2. да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање, 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела давање или примање мита; за кривич-
на дела из групе кривична дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним првом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
право; 4. да је држављанин Републике Србије, 5. да 
зна српски језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним формуларом доставља 
школи. Уз пријавни формулар кандидат доставља сле-
дећу документацију: доказ о стручној спреми (оверена 
копија дипломе), уверење о држављанству не старије 
од 6 месеци (оригинал или оверену копију), извод из 
матичне књиге рођених са холограмом (оригинал или 

оверену копију), уверење о неосуђиваности не старије 
од 3 месеци (оригинал или оверену копију). Уколико 
кандидат није стекао образовање на српском језику 
доставља доказ (уверење или потврду) да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе. Доказ о здравственој способности 
за рад са ученицима доставља се пре закључења уго-
вора о раду. Пријаве на конкурс са потребном доку-
ментацијом доставити поштом или лично на адресу: 
Средња школа „Бранислав Нушић“ Сокобања, Митро-
полита Михаила 5, 18230 Сокобања, са назнаком „За 
конкурс”. Информације о конкурсу могу се добити од 
секретара школе путем телефона: 018/830-525. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве конкурсна комисија 
неће разматрати. 

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО ЋОПИЋ”

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Наставник немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
44% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службе-
ни гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 
и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да испуњава и 
услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања (даље: 
Закон) и у члану 2 став 2-6 Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи, а то су: 1. да има одговарајуће обра-
зовање и то: А) високо образовање на студијама 2. 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета; (2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године. Сматра се да наставник, васпитач и 
стручни сарадник који је у току студија положио испи-
те из педагогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу има образовање из 
члана 142 став 1 Закона. Послове наставника, васпита-
ча и стручног сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад (лиценцу). Без лиценце послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да обавља: 
1. приправник (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи); 2. лице које испуњава усло-
ве за наставника, васпитача и стручног сарадника са 
радним стажом стеченим ван установе, под услови-
ма и на начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи); 
3. лице које је засновало радни однос на одређено 
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у установи); 
4. сарадник у предшколској установи (ако има обра-
зовање из члана 142 Закона); 5. педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада у предметној наста-
ви из страног језика као обавезног предмета у првом 
циклусу основног образовања и васпитања могу да 
изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег страног 
језика, 2) професор разредне наставе, 3) дипломирани 
филолог, односно професор језика и књижевности, 4) 
дипломирани школски педагог или школски психолог, 
5) дипломирани педагог или дипломирани психолог, 
тачке 6)-8) (брисане), 9) лице које испуњава услове за 
наставника предметне наставе у основној школи, а које 
је на основним студијама положило испите из педа-
гошке психологије или педагогије и психологије, као и 
методике наставе, 10) професор, односно дипломира-
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ни филолог за немачки језик и књижевност, 11) мас-
тер филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик), 12) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик). Предност за извођење наста-
ве из страног језика у првом циклусу основног образо-
вања и васпитања из става 2. овог члана имају мастер 
професор језика и књижевности (одговарајући сту-
дијски програм или главни предмет/профил), односно 
мастер филолог (одговарајући студијски програм или 
главни предмет/профил), односно професор, односно 
мастер учитељ, односно дипломирани учитељ-мастер, 
односно професор разредне наставе, мастер професор 
или професор у предметној настави и наставник у пре-
деметној настави са положеним испитом Б2. Кандидат 
треба и: 2. да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 3. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике Србије; 
5. да зна српски језик (језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да 
обавезно достави: 1. доказ о одговарајућем високом 
образовању: А) оверена фотокопија дипломе/уве-
рења траженог степена и врсте образовања, Б) доказ 
о образовању из педагошких, психолошких и методич-
ких дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа); 2. уверење о држављанству 
- оригинал или оверена фотокопија; 3. извод из матич-
не књиге рођених - оригинал или оверена фотокопија; 
4. доказ да није осуђиван (за горенаведена дела у тач-
ки 3) који није старији од 6 месеци - оригинал или ове-
рена фотокопија; 5. доказ да је стекао образовање на 
српском језику или је положио испит из српског јези-
ка по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 1 сматра се доказом о 
знању српског језика под тачком 5). Лекарско уверење 
(оригинал или оверену фотокопију) доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Услови 
тражени овим конкурсом доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају установи. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата за 
пријем у радни однос из члана 139 Закона, у року од 
осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана упућују се на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизованих 
поступака. Конкурсна комисија сачињава листу канди-
дата који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом и учени-
цима. Конкурсна комисија обавља разговор са канди-
датима са листе и доноси решење о избору кандидата 
у року од осам дана од дана обављеног разговора са 
кандидатима. Рок за подношење пријава на конкурс 
је 15 дана од дана објављивања огласа за наставни-
ка немачког језика. Пријаве слати на адресу школе: 
Бранка Радичевића 8, 23261 Лукићево, са назнаком „За 
конкурс”. У обзир ће се узети само благовремене и пот-
пуне пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон: 023/875-017.
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Расписује конкурс за пријем лица у радни однос на 
одређено време, ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, за рад на пословима:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ:

Дефектолог - наставник са 
одељењским старешинством у 
разредној настави у посебним 

условима (први образовни циклус)

Дефектолог - наставник у 
продуженом боравку у посебним 

условима (први образовни циклус)

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у 

посебним условима: српски језик са 
20%, историја са 10%, географија 

са 10%, физика са 10%, математика 
са 40% и биологија са 10% радног 

времена

Дефектолог - наставник корективно-
стимулативних вежби у посебним 

условима: вежбе реедукације 
психомоторике

са 50% радног времена

Дефектолог - наставник са 
одељењским старешинством у 

комбинованом одељењу од четири 
разреда у разредној настави у 

посебним условима
у издвојеном одељењу у Стајићеву, са 

80% радног времена

Дефектолог наставник корективно-
стимулативних вежби у посебним 

условима - подршка: вежбе 
реедукације психомоторике, са 20% 

радног времена (основне школе: 
Стајићево и Ечка)

СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ:

Наставник практичне наставе у 
посебним условима

подручје рада Текстилство и кожарство, 
област текстилство, са 50% радног 

времена

Наставник предметне наставе у 
посебним условима - математика

са 22,22% радног времена

Наставник предметне наставе у 
посебним условима, подручје рада 
Текстилство и кожарство, област 

кожарство, за образовни профил - 
шивач обуће: Технологија шивења 

обуће, са 10% радног времена; 
Познавање материјала, са 10% 

радног времена; Машине и апарати, 
са 10% радног времена

Наставник предметне наставе са 
одељењским старешинством у 

посебним условима, подручје рада 
Машинство и обрада метала: Основе 
машинства, са 20% радног времена; 
Материјали и обрада метала, са 30% 
радног времена; Технологија рада, 

са 40% радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
прописаних чланом 24 став 1 Закона о раду („Сл. глас-
ник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - 
одлука УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), 
кандидат треба да испуњава и следеће услове: 1. да 
има одговарајуће образовање; 2. да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; 3. да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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 малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4. да има 
држављанство Републике Србије; 5. да зна српски језик 
и језик на којем остварује образовно-васпитни рад.

За радна места у основном образовању и вас-
питању: Дефектолог наставник са одељењским ста-
решинством у разредној настави у посебним условима 
(први образовни циклус); дефектолог наставник у про-
дуженом боравку у посебним условима (први образов-
ни циклус); наставник предметне наставе са одељењс-
ким старешинством у посебним условима: српски језик, 
историја, географија, физика, математика и биологија; 
дефектолог наставник корективно-стимулативних веж-
би у посебним условим: вежбе реедукације психомото-
рике; дефектолог наставник са одељењским старешин-
ством у комбинованом одељењу од четири разреда у 
разредној настави у посебним условима и дефектолог 
наставник корективно стимулативних вежби у посеб-
ним условима - подршка: вежбе реедукације психомо-
торике, кандидат треба да испуњава услове у погледу 
одговарајућег образовања који су прописани члано-
вима 140 и 141 став 6 и 7 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) и члановима 3, 4, 5 и 7 
Правилника о степену и врсти образовања наставника, 
стручних сарадника и васпитача у основној школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник”, бр. 17/2018), односно 
да је:

За дефектолога наставника са одељењским 
старешинством у разредној настави у посебним 
условима (први образовни циклус) и дефекто-
лога наставника са одељењским старешин-
ством у комбинованом одељењу од четири раз-
реда у разредној настави у посебним условима: 
професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом ментално ометеном у развоју; дипломирани 
дефектолог - олигофренолог; мастер дефектолог, који 
је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са тешкоћама у менталном развоју; дипломира-
ни дефектолог - мастер, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјал-
на едукација и рехабилитација особа са тешкоћама у 
менталном развоју; професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног слуха; дипло-
мирани дефектолог - сурдоаудиолог, дипломирани 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; наставник дефектолог одсека (групе 
или смера) за рад са лицима оштећеног слуха; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација и 
рехабилитација глувих и наглувих особа; дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација глувих и наглувих особа; мас-
тер дефектолог, који је на основним односно мастер 
академским студијама завршио модул сметње и поре-
мећаји слуха, професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом оштећеног вида; дипломира-
ни дефектолог - тифлолог; мастер дефектолог, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са оштећењем вида; дипломирани дефектолог - мас-
тер, који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са оштећењем вида; мастер дефектолог, 
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који је на основним, односно мастер академским сту-
дијама завршио модул сметње и поремећаји вида; 
професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са телесно инвалидним лицима; мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са моторичким поремећајима; дипломирани 
дефектолог - мастер, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са моторичким поре-
мећајима; мастер дефектолог, који је на основним, 
односно мастер академским студијама завршио модул 
моторичке сметње и поремећаји; дипломирани дефе-
ктолог - мастер који је на основним академским сту-
дијама завршио смер инклузивно образовање; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студијама 
завршио студијски програм за специјалног едукатора; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
за специјалног едукатора; лице које испуњава услове 
за извођење разредне наставе и других облика обра-
зовно-васпитног рада у разредној настави у складу са 
правилником којим се прописује степен и врста образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли, које је стекло одговарајућу оспособљеност за рад 
са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

За дефектолога наставника у продуженом 
боравку у посебним условима (први образов-
ни циклус): професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 
дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; професор, однос-
но дипломирани дефектолог за рад са децом оштеће-
ног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог, 
дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; наставник дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног 
слуха; мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација глувих и наглувих 
особа; мастер дефектолог, који је на основним односно 
мастер академским студијама завршио модул сметње 
и поремећаји слуха, професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида; дипло-
мирани дефектолог - тифлолог; мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са оштећењем вида; дипломирани дефекто-
лог - мастер, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са оштећењем вида; мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сметње и поре-
мећаји вида; професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са телесно инвалидним лицима; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима; мастер дефектолог, који је на 
основним, односно мастер академским студијама завр-
шио модул моторичке сметње и поремећаји; дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним академ-
ским студијама завршио смер инклузивно образовање; 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног 
едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; лице које испуњава 
услове за извођење разредне наставе и других облика 
образовно-васпитног рада у разредној настави у скла-
ду са правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи, које је стекло одговарајућу оспособљеност 

за рад са ученицима са сметњама у развоју и инвали-
дитетом; лице из члана 7 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника, стручних сарадника и васпи-
тача у основној школи за ученике са сметњама у раз-
воју и инвалидитетом.

За наставника предметне наставе са одељењс-
ким старешинством у посебним условима: срп-
ски језик, историја, географија, физика, математика 
и биологија: професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са децом ментално ометеном у развоју; 
дипломирани дефектолог - олигофренолог; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са тешкоћама у менталном 
развоју; дипломирани дефектолог - мастер, који је на 
основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; професор, однос-
но дипломирани дефектолог за рад са децом оштеће-
ног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоаудиолог, 
дипломирани дефектолог одсека (групе или смера) за 
рад са лицима оштећеног слуха; наставник дефектолог 
одсека (групе или смера) за рад са лицима оштећеног 
слуха; мастер дефектолог, који је на основним академ-
ским студијама завршио студијски програм Специјална 
едукација и рехабилитација глувих и наглувих особа; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација глувих и наглувих 
особа; мастер дефектолог, који је на основним односно 
мастер академским студијама завршио модул сметње 
и поремећаји слуха, професор, односно дипломирани 
дефектолог за рад са децом оштећеног вида; дипло-
мирани дефектолог - тифлолог; мастер дефектолог, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабилита-
ција особа са оштећењем вида; дипломирани дефекто-
лог - мастер, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са оштећењем вида; мастер 
дефектолог, који је на основним, односно мастер ака-
демским студијама завршио модул сметње и поре-
мећаји вида; професор, односно дипломирани дефе-
ктолог за рад са телесно инвалидним лицима; мастер 
дефектолог, који је на основним академским студија-
ма завршио студијски програм Специјална едукација 
и рехабилитација особа са моторичким поремећајима; 
дипломирани дефектолог - мастер, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација особа са мото-
ричким поремећајима; мастер дефектолог, који је на 
основним, односно мастер академским студијама завр-
шио модул моторичке сметње и поремећаји; дипломи-
рани дефектолог - мастер који је на основним академ-
ским студијама завршио смер инклузивно образовање; 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм за специјалног 
едукатора; дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм за специјалног едукатора; лице које испуња-
ва услове прописане правилником којим се прописује 
степен и врста образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи из одговарајућег предме-
та и које поседује одговарајућу оспособљеност за рад 
са ученицима са сметњама у развоју и инвалидитетом.

За дефектолога наставника корективно-сти-
мулативних вежби у посебним условима: веж-
бе реедукације психомоторике и дефектолога 
наставника корективно-стимулативних вежби 
у посебним условима - подршка: вежбе реедука-
ције психомоторике: професор, односно дипломира-
ни дефектолог за рад са децом ментално ометеном у 
развоју, дипломирани дефектолог - олигофренолог; 
мастер дефектолог, који је на основним академским 
студијама завршио студијски програм Специјална еду-
кација и рехабилитација особа са тешкоћама у ментал-
ном развоју; дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација особа 
са тешкоћама у менталном развоју; професор, односно 
дипломирани дефектолог за рад са телесно инвалид-
ним лицима; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм Спе-
цијална едукација и рехабилитација особа са моторич-

ким поремећајима; дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио 
студијски програм Специјална едукација и рехабили-
тација особа са моторичким поремећајима; мастер 
дефектолог, који је на основним односно мастер ака-
демским студијама завршио модул моторичке сметње 
и поремећаји; мастер дефектолог, који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основним 
академским студијама завршио студијски програм за 
специјалног рехабилитатора за вишеструку ометеност; 
дипломирани дефектолог - мастер који је на основ-
ним академским студијама завршио смер вишеструка 
ометеност; дипломирани дефектолог - мастер који 
је на основним академским студијама завршио смер 
инклузивно образовање; мастер дефектолог, који је 
на основним односно мастер академским студијама 
завршио модул сензомоторичке сметње и поремећаји; 
професор, односно дипломирани дефектолог за рад 
са децом оштећеног вида, дипломирани дефекто-
лог - тифлолог; мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски про-
грам Специјална едукација и рехабилитација особа са 
оштећењем вида; дипломирани дефектолог - мастер, 
који је на основним академским студијама завршио сту-
дијски програм Специјална едукација и рехабилитација 
особа са оштећењем вида; мастер дефектолог, који је 
на основним, односно мастер академским студијама 
завршио модул сметње и поремећаји вида; професор, 
односно дипломирани дефектолог за рад са децом 
оштећеног слуха; дипломирани дефектолог - сурдоа-
удиолог; дипломирани дефектолог одсека (групе или 
смера) за рад са лицима оштећеног слуха; наставник 
дефектолог одсека (групе или смера) за рад са лицима 
оштећеног слуха; мастер дефектолог, који је на основ-
ним академским студијама завршио студијски програм 
Специјална едукација и рехабилитација глувих и наг-
лувих особа; дипломирани дефектолог - мастер, који је 
на основним академским студијама завршио студијски 
програм Специјална едукација и рехабилитација глу-
вих и наглувих особа; мастер дефектолог, који је на 
основним, односно мастер академским студијама завр-
шио модул сметње и поремећаји слуха.

За радна места у средњем образовању и васпи-
тању: наставник практичне наставе у посебним усло-
вима, подручје рада Текстилство и кожарство, област 
текстилство; наставник предметне наставе у посебним 
условима - математика; наставник предметне наста-
ве у посебним условима, подручје рада Текстилство 
и кожарство, област кожарство, за образовни профил 
шивач обуће: технологија шивења обуће, познавање 
материјала и машине и апарати; наставник предмет-
не наставе са одељењским старешинством у посебним 
условима, подручје рада машинство и обрада метала: 
основе машинства, материјали и обрада метала и тех-
нологија рада, кандидат треба да испуњава услове у 
погледу одговарајућег образовања који су прописа-
ни члановима 140 и 141 став 4 и 7 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и члановима 2, 
5 и 7 Правилника о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама за ученике лако ментално ометене у развоју 
(“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр.1/95, 24/04, 
10/09, 2/12 и 11/16), односно да је:

За предмет Практична настава: дипломирани 
дефектолог; олигофренолог са савладаним програ-
мом методике предмета у подручју рада; текстилство и 
кожарство; дипломирани инжењер технологије тексти-
ла; дипломирани инжењер технологије текстилне 
конфекције; инжењер технологије, смер производња 
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и кон-
фекција; инжењер технологије текстила; дипломирани 
инжењер технологије, одсек текстилно инжењерство; 
дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно 
инжењерство или текстилни; дипломирани текстилни 
инжењер за дизајн и пројектовање текстила и одеће; 
дипломирани инжењер за текстилно инжењерство 
текстилно-машинске струке, односно дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство - текстилно - 
машинска струка, дипломирани инжењер текстилно - 
машинске струке; текстилни инжењер за одевну техно-
логију; инжењер технологије за текстилну конфекцију; 
текстилни инжењер, смерови конфекцијски, конфек-
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цијско-текстилни и конфекцијско-трикотажни; текстил-
ни инжењер, моделар конструктор; инжењер техно-
логије за производњу кожне галантерије; инжењер 
технологије за обраду и прераду коже и крзна, смер 
производња обуће; инжењер за индустрију обуће, 
одсек технолошки, смер обућарски; инжењер техно-
логије, смер кожнопрерађивачки, група производња 
обуће; инжењер технологије, смер галантерија и кон-
фекција; инжењер технологије за производњу кожне 
галантерије и конфекције; инжењер технологије, смер 
производња кожне галантерије; инжењер технологије 
за обраду и прераду коже и крзна, смер производња 
кожне галантерије и конфекције; инжењер за индус-
трију кожне галантерије; инжењер технологије, смер 
кожнопрерађивачки, група производња коже и крз-
на; инжењер технологије за производњу кожне кон-
фекције; лице са стеченим средњим образовањем и 
положеним специјалистичким испитом за образов-
ни профил у подручју рада текстилство и кожарство. 
Наставници практичне наставе, поред стручне спреме 
предвиђене у алинеји 2 - 26 морају поседовати струч-
ну дефектолошку оспособљеност или стручну спрему 
дипломираног дефектолога.

За предмет Математика: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани дефектолог 
са завршеном вишом педагошком школом, група мате-
матика; дипломирани дефектолог - олигофренолог са 
савладаним програмом методике наставе математике. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 
1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку оспо-
собљеност или стручну спрему дипломираног дефекто-
лога. Дипломирани дефектолог са завршеном вишом 
педагошком школом - група математика.

За предмет Технологија шивења обуће: инжењер 
технологије, смер производња обуће; инжењер техно-
логије, смер производња обуће; инжењер технологије 
за обраду и прераду коже и крзна, смер производња 
обуће; инжењер за индустрију обуће, одсек технолош-
ки, смер обућарски; инжењер технологије, смер кож-
нопрерађивачки, група производња обуће. Наставни-
ци, поред стручне спреме предвиђене у ал. 1 - 5 ове 
тачке морају поседовати и стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. Ддипломирани дефектолог за методи-
ку наставе за предмете у процесу рада текстилство и 
кожарство.

За предмет Познавање материјала: дипломи-
рани инжењер технологије текстила; дипломира-
ни инжењер технологије; дипломирани инжењер 
за текстилно инжењерство, односно дипломира-
ни инжењер технологије текстилног инжењерства; 
дипломирани инжењер технолог, одсеци текстилно 
инжењерство или текстилни; дипломирани инжењер 
текстилне технологије, смерови механичко-текстилни 
или хемијско-текстилни; дипломирани инжењер тех-
нологије, одсек текстилно инжењерство; дипломирани 
инжењер текстилно-машинске струке; дипломирани 
инжењер за текстилно инжењерство текстилно-ма-
шинске струке, односно дипломирани инжењер за 
текстилно инжењерство - текстилно-машинска струка; 
дипломирани текстилни инжењер за дизајн и пројек-
товање текстила и одеће; дипломирани инжењер 
текстилног инжењерства - информатичке струке. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у ал. 
1 - 10 ове тачке морају поседовати стручну дефекто-
лошку оспособљеност или стручну спрему дипломира-
ног дефектолога. Дипломирани дефектолог за методи-
ку наставе за предмете у подручју рада текстилство и 
кожарство.

За предмет Машине и апарати: кандидат треба да 
има одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања.

За предмет Основе машинства: дипломирани 
инжењер машинства; професор машинства.

Наставници, поред стручне спреме предвиђене у али-
неји 1 и 2 морају поседовати стручну дефектолошку 
оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. Дипломирани дефектолог за методи-
ку наставе за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала.

За предмет Материјали и обрада метала: дипло-
мирани инжењер технологије, група неорганско-тех-
нолошка; дипломирани инжењер машинства; профе-
сор машинства; дипломирани инжењер металургије. 
Наставници, поред стручне спреме предвиђене у али-
неји 1 до 4 морају поседовати стручну дефектолош-
ку оспособљеност или стручну спрему дипломираног 
дефектолога. Дипломирани дефектолог за методи-
ку наставе за предмете у подручју рада машинство и 
обрада метала.

За предмет Технологија рада: дипломирани 
инжењер машинства; инжењер машинства; профе-
сор машинства; дипломирани педагог општетехничког 
образовања. Наставници, поред стручне спреме пред-
виђене у ал. 1 до 4 морају поседовати стручну дефе-
ктолошку оспособљеност или стручну спрему дипло-
мираног дефектолога. Дипломирани дефектолог за 
методику наставе за предмете у подручју рада машин-
ство и обрада метала.

ОСТАЛО: Документација која се доставља: кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, доставља школи. Уз 
одштампани пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: 1. оверену фотоко-
пију дипломе или уверења о стеченом одговарајућем 
образовању, а за радно место наставника практичне 
наставе: оверену фотокопију дипломе или уверења 
о стеченом одговарајућем образовању или оверену 
фотокопију јавне исправе о стеченом средњем обра-
зовању и положеном специјалистичком, односно мајс-
торском испиту за образовни профил: конфекцијски 
шивач и петогодишњем радном искуству у струци сте-
ченим после специјалистичког, односно мајсторског 
испита. Кандидат који је стекао одговарајуће високо 
образовање по прописима који уређују високо образо-
вање од 10. септембра 2005. године, доставља и ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом високом обра-
зовању првог степена. Када је образовање стечено у 
некој од република СФРЈ до 27. априла 1992. године, 
у Црној Гори до 16. јуна 2006. године или у Републици 
Српској, а врста образовања не одговара врсти образо-
вања која је прописана чланом 140 овог закона, канди-
дат доставља и оверену фотокопију решења министра 
надлежног за послове образовања и васпитања којим 
се утврђује да ли је врста образовања одговарајућа за 
обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (чл. 143 ст. 1. Закона о основама 
система образовања и васпитања). Када је образовање 
стечено у систему војног школства, кандидат доставља 
и оверену фотокопију решења министра надлежног 
за послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања за 
обављање послова наставника, васпитача, односно 
стручног сарадника (чл. 143 ст. 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања). Када је образо-
вање стечено у иностранству, кандидат доставља и 
оверену фотокопију решења министра надлежног за 
послове образовања и васпитања којим се утврђује 
испуњеност услова у погледу стеченог образовања 
за обављање послова наставника, васпитача, однос-
но стручног сарадника (чл. 143 ст. 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања). Кандидат 
доставља и: оверену фотокопију доказа да је стекао 
одговарајућу оспособљеност за рад са ученицима са 
сметњама у развоју и инвалидитетом, односно оверену 
фотокопију уверења о поседовању стручне дефекто-
лошке оспособљености или оверену фотокопију уве-
рења односно дипломе о поседовању стручне спреме 
дипломираног дефектолога, ако нису дипломирани 
дефектолози; 3. оверену фотокопију уверења о неос-
уђиваности за кривична дела и да није утврђено дис-
криминаторно понашање из члана 139 став 1 тачка 3) 
Закона о основама система образовања и васпитања, а 
која су наведена у тексту конкурса, које издаје Минис-
тарство унутрашњих послова, надлежна полицијска 
управа; оверену фотокопију уверења о држављанству 
Републике Србије. Кандидат који одговарајуће обра-
зовање није стекао на српском језику, доставља: за 
радна места: дефектолог наставник са одељењским 
старешинством у разредној настави у посебним усло-
вима (први образовни циклус) и дефектолог настав-
ник са одељењским старешинством у комбинованом 

одељењу од четири разреда у разредној настави у 
посебним условима - оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту из српског језика са методиком, 
по програму одговарајуће високошколске установе; 
за остала радна места: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Одштампани пријавни 
формулар са документацијом траженом конкурсом, а 
којом се доказује испуњеност услова за пријем у радни 
однос за рад на оглашеним радним местима, кандида-
ти достављају на адресу: Основна и средња школа „9. 
мај“, 23000 Зрењанин, Народне омладине 16, са наз-
наком “За конкурс”, путем поште или лично, у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
о запошљавању Националне службе за запошљавање 
„Послови”. Неблаговремене и непотпуне пријаве днос-
но пријавни формулари неће се разматрати.

Посао се не чека, посао се тражи
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                Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИФИКАЦИЈЕ

На основу члана 34а Закона о јавним агенцијама 
(„Службени гласник РС”, бр. 18/2005, 81/2005 - испр. и 
47/2018), Одлуке директора број: 802/19 од 25.11.2019. 
године и Решења директора број: 804/19 од 25.11.2019. 
године, Конкурсна комисија оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА 

I Подаци о агенцији у којој се попуњава рад-
но место: Агенција за квалификације, матични број 
17918834; порески идентификациони број (ПИБ) 
111080545.

II Радно место које се попуњава:

Радно место за одржавање хигијене
на неодређено време и са пробним 

радом од 6 месеци
1 извршилац

Опис послова: (1) одржава хигијену у просторијама 
и санитарним чворовима; (2) обавља послове одржа-
вања хигијене и спровођења мера санитарно хигијен-
ског режима; (3) спрема и уређује собе и просторије 
за боравак корисника; (4) одржава чистоћу дворишта 
и износи смеће; (5) пријављује сва оштећења и ква-
рове на инсталацијама, инвентару и опреми; (6) прати 
стање залиха потрошног материјала и ситног инвента-
ра за потребе одржавања чистоће; (7) обавља и друге 
послове по налогу непосредног руководиоца и дирек-
тора.

III Пријава на конкурс за радно место за радно 
место за одржавање хигијене подноси се на обрасцу 
који је одштампан уз овај конкурс и који се преузима на 
интернет страници Агенције www.azk.gov.rs.

IV Услови које учесник јавног конкурса мора да 
испуни: завршено основно образовање.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: 1) пријава са контакт адресом, електронском 
адресом и бројем телефона; 2) радна биографија; 3) 
оригинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 4) оригинал или оверена фотокопија 
дипломе којом се потврђује завршено основно образо-
вање.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која 
је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима 
и општинама у којима нису именовани јавни бележни-
ци, приложени докази могу бити оверени у основним 
судовима, судским јединицама, пријемним канцела-
ријама основних судова, односно општинским управа-
ма као поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 
2017. године у основним судовима, односно општинскоj 
управи.  Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број: 18/16) је, између осталог, про-
писано да су органи у обавези да по службеној дужнос-
ти, када је то неопходно за одлучивање, у складу са 
законским роковима, бесплатно размењују, врше увид, 
обрађују и прибављају личне податке о чињеницама 
садржаним у службеним евиденцијама, осим ако стран-
ка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс, 
а о којима се води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених.

Уколико се учесник јавног конкурса определи да орган 
прибави по службеној дужности наведени доказ, 
дужан је да се писмено изјасни о давању сагласности 
за коришћење личних података у сврху прикупљања 
података о наведеним доказима и да уз пријаву на јав-
ни конкурс достави и изјаву о томе која се преузима 
на интернет страници Агенције www.azk.gov.rs (Изјава).

Уколико се учесник јавног конкурса определи да ће сам 
прибавити наведене доказе, дужан је да се писмено о 
томе изјасни и да уз пријаву на јавни конкурс достави 
и изјаву о томе која се преузима на интернет страници 
Агенције www.azk.gov.rs (Изјава).

VI Рок за подношење пријава на јавни конкурс: 
Рок за подношење пријавa је 15 дана од дана објављи-
вања јавног конкурса у дневном листу „Данас“, а исти 
ће бити објављен и у листу „Послови“.

VII Адреса на коју се подносе пријаве на јавни 
конкурс: Агенција за квалификације, Београд, Мајке 
Јевросиме 51, са назнаком „За јавни конкурс за радно 
место за одржавање хигијене“.

VIII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Наташа Ћирић, natasa.ciric@azk.
gov.rs.

IX Спровођење јавног конкурса за радно место 
за одржавање хигијене спроводи Конкурсна коми-
сија. Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви тражени докази у оригиналу или овереној фотоко-
пији неће бити разматране. Конкурсна комисија ће, на 
основу радних биографија и докумената приложених 
уз пријаву, сачинити списак учесника на конкурсу који 
ће учествовати у изборном поступку (у даљем тексту: 
кандидати).

У изборном поступку конкурсна комисија ће врши-
ти проверу вештина и мотивације за рад кандидата. 
Бодовање по горе наведено критеријуму се врши тако 
што се обавља интервју са кандидатом, те се укупно 
може добити 30 бодова. На основу достављене рад-
не биографије, докумената приложених уз пријаву и 
обављене провере кандидата односно разговора са 
кандидатом, Конкурсна комисија доноси одлуку о избо-
ру кандидата који је са најбољим резултатом испунио 
мерила за избор и доставља је свим кандидатима који 
су се пријавили на јавни конкурс.

Са изабраним кандидатом на конкурсу у року од 15 
дана од дана доношења одлуке о избору заснива се 
радни однос на неодређено време са пробним радом у 
трајању од 6 (шест) месеци.

X Јавни конкурс објављује се у дневном листу „Данас“ и 
листу „Послови“, као и на интернет презентацији Аген-
ције за квалификације.

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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ОСНАЖЕНА ЗА 
УСПЕХ НА ТРЖИШТУ

Наставак програма подршке женском предузетништву

Пројекат „ОСНАЖЕНА“ део је програма подршке развоју 
и промоцији женског иновационог предузетништва у Србији, 
који има за циљ да кроз промоцију, подршку и подстицање 
предузетничког духа охрабри жене да остваре своје идеје на 
тржишту. Кабинет министра за иновације и технолошки 
развој у сарадњи са Скупштином града Београда и Канцела-
ријом за младе, другу годину заредом, у 2019. години определио 
је бесповратна средства за развој женског иновационог пре-
дузетништва у износу од 100 милиона динара, а исти износ 
најављен је и за следећу годину. 

„Циљ нам је да буде што више жена предузетница, јер су 
оне један од важних покретача економског развоја земље“, ис-
такао је Драгомир Петронијевић, члан Градског већа Београ-
да, додајући да су наше предузетнице показале да могу да на-
праве веома добре резултате у пословању када добију праву 
подршку и помоћ. 

То се не односи само на финансијску помоћ, која је свака-
ко једна од најважнијих за почетак и за развој посла, већ и на 
логистичку подршку кроз обуку како да се пријаве и буду део 
програма на тржишту, како да представе и промовишу своје 
производе, али и како да се повезују, јер су заједно јаче на тр-
жишту. 

Током 2018. године, захваљујући овом програму финан-
сијски је подржано 17 пројеката из различитих области, од 
текстилне индустрије до роботике, а 2 и по хиљаде жена било 
је део обука и едукације о предузетничким вештинама.

Међу овогодишњим корисницама помоћи у оквиру проје-
та „ОСНАЖЕНА“ су и три даме које стоје испред иновативног 
научно-предузетничког тима компаније „ХербЕликса“. Наташа 
Симин, Марија Лесјак и Ивана Беара раде на Природно-мате-
матичком факултету Универзитета у Новом Саду, а удружиле 
су своја истраживања и искуство и дошле на идеју да произ-
воде дијететске суплементе на бази лековитог биља. Напра-

виле су своју рецептуру и израђују јединствени производ на 
тржишту - „HerbELICO“, који представља комбинацију етар-
ских уља добијених из лековитих биљака које се гаје по прин-
ципима органске производње у Србији и користи се за лечење 
хеликобактерије. Производ ће се наћи на тржишту почетком 
следеће године. 

„Када смо почињале и основале компанију озбиљно смо 
радиле на томе да сагледамо шта нам је све неопходно да се 
производ нађе на тржишту, а један од многобројних проблема 
био је како да дођемо до финансијских средстава и фондова 
који би инвестирали у наш производ. Овогодишња победа на 

конкурсу за избор најбоље женске иновационе предузетнич-
ке идеје нам је била веома значајна у финансијском смислу и 
помогла нам да стекнемо нова знања и развијемо своје посло-
вање“, каже једна од власница фирме Наташа Симин. 

Она поручује свим женама које желе да уђу у свет преду-
зетништва и имају идеју у коју верују да данас има много мо-
гућности и да има фондова, расписују се разни конкурси на 
које могу да се пријаве и добију помоћ и подршку. „Приватни 
посао изискује много знања, учења, енергије, труда и времена, 
али се на крају исплати, важно је само да верујете, имате добру 
идеју и добар тим“, објашњава наша саговорница. 

„Кућу финих мириса“, породичну компанију чији је посао 
са много ентузијазма пре годину дана наставила, представила 
нам је млада Јована Шведић. Они производе домаћу козмети-
ку већ 14 година, а посебно је поносна на органске сапуне који 
се праве без термичке обраде од потпуно природних састојака.

Женама које крећу на пут предузетништва није важна 
само финансијска, већ и свака друга подршка, пре свега у виду 
едукације и промоције. Град Београд организује радионице 
„Знањем до циља“, на којима предузетнице уче како да на-
праве добар бизнис план и што је најважније, како да дођу до 
финансијских средстава која су им неопходна за почетак и за 
развој бизниса. 

„Ови програми биће настављени јер желимо да у директ-
ном контакту и разговору са предузетницама чујемо њихово 
мишљење и сугестије како бисмо заједно осмишљавали бу-
дуће програме и на најбољи начин организовали промоције 
производа“, истакао је Драгомир Петронијевић, члан Градског 
већа. Он је навео да се жене обучавају како да дођу до средста-
ва Фонда за развој, Развојне агенције или Националне службе 
за запошљавање, како да сарађују са другим предузетницама, 
да се умреже и додатно оснаже да пласирају своје производе. 

Петронијевић је истакао да пројекат „Оснажена“ није на-
мењен само предузетницама које се баве технолошким инова-
цијама, већ и женама које се баве различитим врстама про-
изводње и услуга, а које имају добру идеју и способност да 
посао развију на тржишту. У оквиру програма подршке развоју 
женског иновационог предузетништва и наредне године биће 
издвојена нова бесповратна средства у износу од 100 милиона 
динара. Јелена Бајевић
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Десета, јубиларна регионална кон-
ференција „Будућност је сада” окупила је 
лидере развојних процеса на пољу диги-
талне медицине из региона и Европе, који 
су дискутовали о употреби дигиталних 
технологија у сврху побољшања имуни-
зације. Неке од тема конференције биле 
су и како дигитално управљање болес-
тима помаже у дијагностици, лечењу 
и постизању универзалног приступа, а 
све са циљем да се дође до квалитетније 
здравствене заштите.

Отварајући конференцију, државна 
секретарка за трговину, туризам и теле-
комуникације Татјана Матић рекла је да 
су направљени велики помаци у дигита-
лизацији здравственог сектора у Србији. 

“Први кораци направљени су 
увођењем Интегрисаног здравственог 
информационог система (ИЗИС), после 
чега је уведен е-рецепт који добро функ-
ционише. Дигитална трансформација не 
би била могућа без примене системских 

закона и јачања инфраструктуре која ће 
омогућити ширу анализу и складиштење 
и размену великих података. То ће отво-
рити велике могућности за превенцију, 
лечење и примену научних биотехно-
лошких истраживања”, истакла је она. 

Стручну јавност заинтересовало је 
предавање директора портала www.
nainzulinu.com, који је представио мо-
гућности инсулинске пумпе и предности 
које пружа пацијентима који болују од 
дијабетеса. Инсулинска пумпа најновије 
генерације током дана прикупи 288 пута 
податке о стању инсулина у организму 
особе са дијабетесом. Пумпа на тај на-
чин регулише ниво шећера у крви и по 
потреби додаје или смањује аплицирање 
инсулина. Давор Скелеџија истиче да она 
прикупља огромне количине података, 
убацује их у одређене алгоритме и попут 
лекара доноси одлуке. Закључак преда-
вања био је да ови вредни подаци омо-
гућавају огроман напредак у самокон-
троли дијабетеса и да ће будућност особа 
са овом болешћу бити боља захваљујући 
дигиталним технологијама.

„Медицинска роботика омогућава 
примену нових, минимално инвазив-
них интервентних метода које скраћују 
трајање интервенције и гарантују пре-
цизност и поновну примену. Такође, омо-
гућава примену дијагностичких посту-
пака, па су могућа директна посматрања 
и мерења параметара у органима и тки-
вима. Неоходно је да се при прихватању 
нових технологија разумеју различи-
тости организама (природе) и механиза-
ма (машина), јер једни прате еволутивне, 
а други технике које дефинишу модели 
које је у најбољој намери створио човек”, 
истакао је проф. др Дејан Поповић са 
Електротехничког факултета у Београду. 
Роботика има велику примену у физи-

калној медицине, па се, поред вештачке 
шаке, примењују и специјални роботи 
који знатно скраћују опоравак пацијена-
та након прелома. Уз њих опоравак траје 
око 10 дана, док уз примену класичних 
физикалних третмана опоравак траје 
месецима.

На конференцији је било речи и о 
важности имунизације, па је један од 
говорника, Борис Даниловић, извршни 
директор фармацеутске компаније МСД 
у Лиону, подсетио да одлучним ставом 
државе и увођењем нове вакционе по-
литике путем бројних кампања, аплика-
ција, позитивног тона на друштвеним и 
социјалним мрежама, уз веће укључи-
вање бабица, педијатара, медицинских 
сестара и фамацеута, мењају се ставови 
грађана, па самим тим и статистика.

“Дигитална оруђа и софтверска ре-
шења могу да поједноставе и побољшају 
контакт пацијента са лекаром у циљу по-
бољшања искуства пацијената и степена 
вакцинације”, истакао је Даниловић.

Учесник панела “Подаци - злато 21. 
века” Бојан Тркуља, директор Удружења 
произвођача иновативних лекова ИНО-
ВИА, изјавио је да је дигитализација 
процес који се већ одвија у Србији, што 
се највише види кроз интегрисани здрав-
ствени информациони систем, односно 
кроз е-заказивање, е-упуте, електронске 
књижице и рецепте. 

Поента дигитализације, како су ис-
такли учесници конференције, јесте да 
се захваљујући анализи великих ко-
личина података пацијентима пружи 
квалитетније лечење - бржа дијагности-
ка и праћење стања. Њена сврха је да 
буде подједнако корисна пацијентима и 
здравственим радницима.

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА У ЗДРАВСТВУ
Одржана конференција “Будућност је сада”

Јелена Бајевић
Извор: Lead Communications
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У циљу јачања женског предузет-
ништва Футуристички институт одржао 
је трибину „Женско иновационо преду-
зетништво – послови будућности“, на 
којој су о изазовима вођења фирме гово-
риле искусне бизнисменке Наташа Бе-
лић, власница светски признатог бренда 
„Art & Honey cookie boutique“, Милица 
Гацин, покретач концепта „Милица Га-
цин – Моје најбоље године“, Татјана Врхо-
вац, власница рачуноводствене фирме и 
Светлана Николић, директорка агенције 
за консалтинг и менаџмент „Spin Team“.

„Статистика је неумољива, нешто 
више од 30 одсто предузетничких фир-
ми у Србији воде жене које се сусрећу са 
различитим видовима дискриминације. 
Оно што може жене да највише саплиће 
у послу су управо деградација и дискри-
минација”, рекла је отварајући трибину 
Милица Гацин.

Светлана Николић истиче да је 
подршка околине приликом покретања 
бизниса неопходна за успех.

„Женама је знатно теже, поготово ако 
имају породицу, јер се од њих очекује да 
жонглирају између обавеза у кући и фир-
ми и зато је подршка околине нешто без 
чега је тешко покренути успешан биз-
нис“, истакла је Светлана.

Током динамичне дискусије која је 
вођена у Великој сали општине Звездара, 
предузетнице су одговарајући на питања 
окупљенима давале различите савете – 
од вођења књига, преко развијања идеје 
и супротстављања устаљеним нормама.

Као пет најважнијих савета издвоји-
ле су: морате да волите посао којим же-
лите да се бавите; отарасите се страха од 
неуспеха; не заснивајте бизнис на прет-
поставкама и не упадајте у замку не-

знања; припремите се унапред; уколико 
нешто не знате, затражите помоћ.

„Ангажовање књиговође или рачуно-
водствене агенције је знатно исплативије 
него да сами, без претходно стеченог 
знања, водите администрацију и књиге“, 
истакла је Татјана Врховац.

Говорећи о страху приликом покре-
тања бизниса Наташа Белић је навела 
лични пример: „Напустила сам стабилан 

посао и веома успешну каријеру, пре све-
га због стреса који сам свакодневно до-
живљавала. Данас се бавим нечим пот-
пуно другачијим, и то ме испуњава, тако 
да се ризик исплатио“.

Предузетнице су се сагласиле да је 
један од најважнијих елемената успеш-
ног бизниса сталан рад на себи и прила-
гођавање новим трендовима.

„Морате да ослушкујете, да пратите 
шта се дешава у ниши у којој је ваш биз-
нис. Неопходно је да се константно усавр-
шавате“, истакла је Светлана Николић.

Милица Гацин је нагласила улогу 
друштвених мрежа у развоју бизниса: 
„Друштвене мреже су одавно изгубиле 
примарну функцију, оне су данас алат 
за промовисање бизниса. Али и ту мора-
те стално да пратите трендове, да води-
те рачуна коме се обраћате – ко је ваша 
публика и да приликом промоција њу 
циљате“.

Трибине „Женско иновационо преду-
зетништво – послови будућности“ ор-
ганизују се уз подршку Кабинета мини-
стра за иновације и технолошки развој.

ЖЕНСКО ИНОВАЦИОНО 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО – ПОСЛОВИ 

БУДУЋНОСТИ

Трибина у општини Звездара

Извор: футурист.рс

     
   Према последњем истраживању Националне алијансе за локални економски развој 
(НАЛЕД), жене су власнице тек нешто више од 30 одсто предузетничких радњи у Ср-
бији, али се тај број сваке године постепено повећава. Недоумице са којима се свака 
предузетница током оснивања фирме суочава јесу: како основати радњу, колико је 
новца потребно и како доћи до финансија, колико траје поступак и како водити књиге.
   Управо у циљу јачања женског предузетништва Футуристички институт организује 
серију трибина „Женско иновационо предузетништво – послови будућности“.
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Извор: Танјуг

Полуфинална такмичења за најбољу технолошку инова-
цију организована су у Галерији Матице српске у Новом Саду 
и у Научно-технолошком парку у Чачку. Полуфиналном так-
мичењу присуствовали су и представници иностраних компа-
нија, који су гледали презентације иновација, те су они и потен-
цијални купци патената који су представљени. Отворено је и 
пријављивање учесника за најбољу средњошколску и студент-
ску иновацију у Србији за 2020. годину. Рок за пријаву је 20. 
децембар 2019. године.

На такмичењу за технолошку иновацију могу да учествују 
сви, од оних који немају завршену основну школу, до оних који 
су чланови Академије наука, односно једини критеријум за 
учешће је добра технолошка иновација коју је неко осмислио.

„Учествују тимови састављени од појединаца, мала и 
средња предузећа. Основно је да тим или појединац, на основу 
технолошког развоја, има могућност или је већ развио инова-
цију, направио ново стање на тржишту. Технолошке иновације 
значе да смо ми остварили неки производ, услугу или софтвер, 
који немају конкуренцију на тржишту, чија цена зависи од 
потреба клијената, а не од наших трошкова, а та цена се увек 
остварује кад имамо конкуренцију. Ако конкуренцију немамо, 
ако смо на основу свог знања и рада остварили законом доз-
вољен монопол, заштићен патентном, можемо да се обраћамо 
клијентима, а цену формирају купци на основу својих потреба“, 
објаснио је Војин Шенк, координатор такмичења.

Душко Мајсторовић победник је такмичења из 2009. годи-
не. Након тог такмичења основао је са неколико својих колега 
малу фирму, која данас има 70 запослених и канцеларије у Ср-
бији и Сједињеним Америчким Државама, а своје производе 
продаје највећим светским компанијама из области електрое-
нергетике. Мајсторовић је био члан жирија овогодишњег полу-
финалног такмичења.

„На почетку је оно што ми правимо била чиста иновација, 
а после се потврдило да постоји права потреба на тржишту за 

тим нашим решењем. Успели смо да идеју преточимо у про-
извод, што нам је и био циљ. То је производ који хардверски и 
софтверски правимо у Србији, а продајемо га ван земље“, каже 
Мајсторовић.

Такмичење за најбољу технолошку иновацију у Србији се 
организује у континуитету од 2005. године и до сада је окупило 
више од 8.500 учесника у више категорија. Од почетка је осно-
вано 80 предузећа, одржано више од 400 тренинга и предста-
вљено више од 1.000 пословних модела. 

Организатор такмичења је Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја, а за реализацију су задужени Технолош-
ко-металуршки факултет из Београда, Факултет техничких 
наука из Новог Сада, Привредна комора Србије и Радио теле-
визија Србије.

ШАНСА ЗА ДОБРЕ ИДЕЈЕ
Одржана полуфинална такмичења за најбољу технолошку иновацију

Пројекат „Учим+Знам=Вредим“, у петој години реализа-
ције, промовисао је 371 успешног и талентованог основца и 
средњошколаца на билбордима у седам локалних самоуправа 
у Војводини. На свечаности поводом завршетка овогодишњег 
пројекта, која је одржана на Новосадском сајму, најуспешнијим 
учесницима уручене су посебне захвалнице и поклони.

Потпредседник Покрајинске владе Ђорђе Милићевић је 
казао да насмејана лица младих, талентованих људи на бил-

бордима широм Војводине показују да је реч о онима који су 
изабрали пут знања, који јесте тежак, пун рада, учења и одри-
цања, али који је једини исправан.

„Зато пут којим успешно корачате, својим радом, талентом 
и марљивошћу, треба да буде пример вашим вршњацима, али 
и целом друштву“, истакао је Милићевић.

Он је казао да заслуге за успехе ових младих припадају и 
њиховим професорима, који су им својим знањем и посвећено-
шћу помогли да истрају на путу знања који су одабрали, као и 
родитељима који су их васпитали на прави начин и усмерили 
на прави пут.

„Земља која рачуна на своју будућност, а Србија то јесте, ра-
чуна на вас“, поручио је потпредседник Милићевић и додао да 
ће Покрајинска влада наставити да подржава акције које граде 
и промовишу праве вредности у друштву, а ова деца то сигурно 
јесу.

Ученике, њихове родитеље и менторе, поздравили су и 
председник Удружења за промоцију друштвене одговорности 
и покретач пројекта „Учим+Знам=Вредим“ Александар Савано-
вић и координатор ОПЕНС 2019 Вукашин Гроздановић.

Савановић је казао да данас пред нама стоје они најсјајнији 
и младима поручио да се и даље истичу својим знањем, тален-
том и жељом за усавршавањем. Вукашин Гроздановић је уче-
ницима захвалио што својим примером показују да је могуће 
бити другачији, да је могуће знањем и вештинама показати 
прави пут.

ПРОМОЦИЈА ПРАВИХ ВРЕДНОСТИ
Завршен пети циклус пројекта „Учим+Знам=Вредим“

Извор: ртв.рс
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Сваки почетак је тежак, па тако и 
у послу. За младе који улазе у свет рада 
изузетно је важно да имају подршку и 
могућност да уче од старијих и исксус-
нијих. За оне који желе да каријеру граде 
постепено и на прави начин ментор-
ство је прави пут, а од искуснијег колеге 
могу да добију одговоре на сва питања и 
савете. Управо је то и циљ менторског 
програма Српске асоцијације менџера 
(САМ), који се спроводи од 2015. године, а 
који нову генерацију очекује већ од јануа-
ра следеће године.

Менторски однос у оквиру програма 
МенПроСАМ траје десет месеци и под-
разумева контакт ментора и ученика 
(ментија) уз јасно дефинисање области 
у којима треба остварити напредак. Ис-
креност, поверење и отворен разговор 
требало би да красе сваки менторски 
однос, јер само тада је могуће потпуно 
пренети и усвојити знање. Овакав однос 
размене знања између младих менаџе-
ра и искусних пословних лидера може 
да допринесе развоју компаније, кажу у 
Српској асоцијацији менаџера и додају 
да је то један од њихових најважнијих 
програма, јер је учење из искуства си-
гурно најбољи начин учења. 

На промоцији менторског програма 
чланови САМ-а могли су да чују на које 
начине добар однос између ментора и 
ментија може да допринесе самој ком-
панији, као и да буде од помоћи и једни-
ма и другима, шта све могу да науче, са 
којим препрекама се сусрећу и како да 
их превазиђу, али и утиске досадашњих 
учесника тог програма. 

Компанија ManPowerGroup спонзор 
је менторског програма већ три генера-
ције, а директор Александар Хангимана 
је рекао да је овај програм Српске асо-
цијације менаџера једини формат такве 
врсте у нашој земљи, а да је преношење 
знања неопходно за остваривање на-
претка у свакој области и у сваком смис-
лу. 

Говорећи о свом искуству, Драгољуб 
Дамљановић из компаније Energy & Field 
Services истакао је да он учествује у про-
граму због задовољства што је у прили-
ци да некоме помогне да научи нешто и 
оствари чак и оно што је мислио да не 
може. „То је поред профита и осталих 
пословних мера успеха такође веома ва-
жно“, истиче он. 

Из перспективе ученика, програм 
је представила Неда Лазендић, која до-
лази из WindVisionDevelopment. Она 
је рекла да у почетку није баш много 
очекивала од менторског програма, а да 
је много тога добила. „Пре свега мислим 
на професионални развој и афирмацију 
у пословном свету, као и осећај да при-
падате једном добром тиму“, објашњава 
Неда.  

Међу присутнима је било и оних који 
су се нашли и у улози ментора, али и 
ментија. Александар Недељковић истиче 
да је можда најважније бити спреман за 
улогу коју преузимамо, било да учимо 
некога или од некога. „По мени је искре-
ност једна од најважнијих ствари у том 
односу“, каже он.  

Поред искрености, панелисти су на-
вели још неколико важних ставки које 
доприносе да се САМ-ов менторски про-
грам већ четири године веома успешно 
спроводи, а то су међусобно разумевање, 
спремност да се пренесе знање и учи, 
као и отворен разговор и добра атмос-
фера на састанцима. Млади менти кроз 
овај програм добија усавршавање у об-
ласти која га занима, драгоцено искуство 
и прилику да упозна лидере из различи-
тих области пословања и отвори себи пут 
ка пословном успеху. 

Пријаве за нову генерацију полазни-
ка менторског програма Српске асоција-
ције менаџера почињу 15. јануара 2020. 
године. 

Јелена Бајевић
Извор: САМ

Српска асоцијација менаџера – промоција менторског програма

НАЈБОЉИ НАЧИН УЧЕЊА
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„Од ране младости сам приметио да 
све што урадим рукама испадне добро, 
и то невезано само за кожу, већ и друге 
материјале“, овим речима своју преду-
зетничку причу за „Послове“ почео је 
Милан Стевановић (41) из Сврљига, који 
је постепено дошао до одлуке да створи 
властиту линију производа, пре свега 
мушких и женских кожних каишева „Че-
леба“ (Chelleba), названу по селу у коме је 
живео Јевротије Стевановић, рођени брат 
његовог деде, који је у своје време био 
чувени сарач. 

„Ишао сам у средњу машинску шко-
лу, али све време сам размишљао да ли 
је то прави пут за мене, шта ћу после 
да радим. Био сам врло добар и одли-
чан ученик тако да с те стране није било 
проблема, али машинство ме у суштини 
није интересовало и све време сам осећао 
да би требало да се определим за нешто 
друго, што бих волео да радим, што би ме 
много више испуњавало. Чињеница да 
је деда Јевротије већ радио обраду коже 
свакако је утицала да се и ја определим 
за сличан посао. Кажем сличан, јер је 
деда радио уларе, узде, дизгине и другу 
опрему за стоку, док сам ја у ситуацији 
када се сточни фонд знатно смањио у од-
носу на некадашње време, ипак морао да 
се определим за неке друге кожне пред-
мете, за које је сваки човек потенцијални 

купац. Као и сваки почетак и мој је био 
тежак, јер нисам знао одакле да набавим 
кожу, где да купим шнале за каишеве. 
Пошто је мој отац Љубиша помагао деди 
Јевротију и доста се разуме у тај посао, 
наговорио сам га да направимо пар каи-
шева, па да видимо да ли ће посао да иде 
или не. По комшилуку сам скупљао шна-
ле од старих каишева, набавили смо кожу 
и направили пет-шест комада каишева 
које смо одмах продали. Отац је видео 
да би то могло бити исплативо, али по-
што је имао стални посао, а као јединац 
морао је често да обилази родитеље, ус-
певао је да тек понекад направи понеки 
каиш. Дакле, све је у почетку ишло споро 
и потпуно аматерски“, казује Милан, који 
је после средње школе уписао вишу ма-
шинску, на којој је стигао до апсолвент-
ског стажа и остало му је пет испита.

У међувремену је паралелно радио 
разне послове, све док у једном тренут-
ку није одлучио да се, народски речено, 
среди и постане свој човек. „Било је то 
2004. године, када сам се оженио, убрзо 
добио дете, добио новац од бироа, опре-
мио радњу и први пут одлучио да само-
стално направим један каиш. До тада 
сам углавном стајао или седео поред оца 
и гледао шта он ради. Није ми давао при-
лику ни да уз његово надгледање ура-
дим неки каиш, како не бих погрешио и 
покварио кожу. Када сам те године, први 
пут у својој режији направио један каиш, 
почео сам да радим самостално. Док сам 
служио цивилни војни рок, возећи сани-
тет за Дом здравља у Сврљигу, пацијенте 
сам често возио у Ниш. Понео бих увек по 
пар каишева, па бих то време док чекам 
пацијенте искористио да обиђем бутике 
и понудим им свој производ. Уследиле 
су и наруџбине, тако да сам правио све 
више и више каишева“, прича наш саго-
ворник.

Међутим, управо када је посао почео 
да се шири промениле су се опште при-
лике, евро је отишао са 80 на 120 динара 
и Стевановић се суочио са дуговањима за 
набављену кожу, а и кредит који је узео 
код Фонда за развој постао је неповољан 
управо због наведеног скока курса.

„То је био тотално нестабилан период 
за пословање, морао сам и нешто коже 
да раздужим, а пале су и наруџбине, јер 

су људи остајали без посла и нисам имао 
купаца“, сећа се Милан који се, ипак, 
временом прилагодио тржишту. Курс је 
постао стабилан, узимао је поново и кре-
дите, али како каже, никако није успевао 
да добије бесповратна средства. „Увек је 
на конкурсима постојала нека зачкољи-
ца због које нисам прошао и никад нисам 
добио ништа џабе или субвенционисано“, 
жали се Стевановић.  

Додаје да је тек у последње две-три 
године посао почео да се озбиљније раз-
рађује, па сада може да каже да са тим 
парама од посла може да живи, а и да 

КАИШЕВИ ПО ДЕДИНОЈ 
ТЕХНОЛОГИЈИ

Предузетничка прича

Милан Стевановић из Сврљига је упорношћу, вољом и умећем које је наследио од 
деде Јевротија, успео да преброди све препреке на које је у међувремену наилазио, 

па данас може да буде поносан што се пре петнаестак година определио за 
сарачки занат и производњу каишева и других предмета од коже

„Бутици су у последње две-
три године почели да више 

наручују каишеве, јер се 
више људи запослило, раде 

негде, па има ко и да потро-
ши“, истиче Милан
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нешто остане. „Бутици су почели више 
да наручују, једноставно више људи се 
запослило, раде негде, па има ко и да 
потроши“, истиче Милан. У међувремену, 
његови каишеви стигли су и до Копен-
хагена у Данској. Наручивао их је човек 
чија је мајка из Србије, а држао је две ве-
лепродаје у главном граду Данске. „Пар 
година је то била лепа сарадња, али је 
потом овај човек променио делатност и 
више немам извоз у ту земљу“, објашња-
ва Стевановић. 

За сада ради сам, једино му супруга 
понекад помаже око пратећих послова, 
док је израда каишева и осталих пред-
мета искључиво његових руку дело.

„Радим ручно, као и мој деда, ово је 
посао који ће вероватно нестати у будућ-
ности, јер нема заинтересованих. И кад 
ми се јави неко ко жели да научи, тра-
же да им ја плаћам обуку, уместо да они 
мени плате што ћу их научити. Могао 
бих некога да запослим када бих имао 
пар машина, јер је у том случају краћи 
и једноставнији процес обуке. Радим 
са једном машином за шивење старом 
65 година, а и имам једну машину за 
тањење коже коју сам буквално измис-
ило и направио заједно са једним мајс-
тором из Сврљига. Све остало радим 
ручно. Међутим, имам план да у једном 
делу радње направим машинску произ-
водњу и да ту неког да запослим, јер чим 
ја изађем из радње мени посао стоји. Уз 
ту просторију изградио бих још једну - 
у којој бих задржао ручну израду. Онда 
бих могао да направим разлику у по-
нуди: ако је ’хенд мејд’, ручни рад, цена 
би била знатно виша, овако ја радим све 
’хенд мејд’ по фабричкој цени“, казује са-
говорник „Послова“.

Стевановић је у почетку кожу на-
бављао из Фабрике коже Рума, која је 
још у социјалистичкој Југославији била 
позната као најквалитетнија могућа 
кожа на Балкану. „Мој деда је такође 
узимао кожу од њих. Сада је фабрику 
купила једна италијанска фирма која од 
пре неколико година у Књажевцу има 
своју фабрику обуће, па се у Руми про-
изводи само танка кожа за обућу. Мени 
је за рад углавном потребна кравља, га-

лантеријска кожа, дебљине четири ми-
лиметра. Тренутно је узимам од фирме 
‚Тимледер‘ из Београда, који је увозе из 
Италије. Врло је квалитетна, није баш 
као румска, али једина је која може да 
се упореди, па и да јој парира, а траје го-
динама“, каже Милан, од кога сазнајемо 
да се каишеви са ознаком „хенд мејд“ код 
њега у радњи могу купити по цени од 
1.000 до 1.800 динара.

Данас Милан може да каже да је пот-
ражња сасвим задовољавајућа, да може 
да прода и више него што произведе. 
„Урадим око десетак каишева на дан, то 
је неки просек. Додуше могу и више, али 
онда наредна два дана морам да одма-
рам руку, па се држим тог просека од де-
сет каишева дневно. Све радим у склопу 
куће, у приземљу сам опремио радњу, а 
направио сам и један изложбени простор 
да људи који дођу могу да виде, одаберу, 
наруче“, објашњава Стевановић, додајући 

да са својом понудом обилази и сајмове 
и туристичке манифесатције, где је наи-
лазио и на позитивне реакције страних 
гостију који купе и по неколико каишева, 
јер је ова цена за њих врло повољна.

„Нисам се покајао што сам се одлу-
чио на овај посао, јер никад не бих мо-
гао да остварим ту зараду да сам радио 
у машинској индустрији“, истиче Милан. 
„Овако сам сам свој газда, радим кад 
желим, колико желим... Никад и нисам 
волео да радим од 7 до 3, а ово волим, 
занимљиво ми је, па и кад ми досади 
да радим каишеве, онда узмем и радим 
неки други производ. Сада не могу да 
се жалим, али било је стреса, бројних 
непроспаваних ноћи, проблема који су 
ми скратили живот бар за пар година... 
Нисам никад планирао да напустим 
Сврљиг, иако у послу најмање зависим 
од Сврљига. Моји производи иду за Бор, 
Пирот, Жупски Александровац, Нови 
Сад, Ниш, Сокобању и другде. Сад пред 
Нову годину имам наруџбе од фирми, 
траже и каишеве, али највише привеске. 
Дођу људи и у радњу да купе нешто, али 
то је за неки дневни трошак и није ништа 
према овом што зарадим преко наруџби 
и преко рачуна. Имао сам и онлајн про-
давницу, а тренутно сам се више оријен-
тисао на Фејсбук. Добио сам и сертифи-
кат за своју производњу од надлежног 
министарства, да могу на производе да 
стављам знак отворене шаке - ознаку за 
ручну израду, што ми је много значило 
за пласман у иностранство, док код нас 
многи то и не примећују. Основни разлог 
за куповину им је тренутна потреба за 
каишем“, наводи Милан, који уз каише-
ве и привеске производи још и повоце и 
огрлице за псе, футроле за ножеве, реме-
нике, реденике, новчанике и друго.
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Први шалтер за предузетнике ван 
београдских општина отворен је у Кули, 
као подршка развоју предузетништва, 
малих и средњих предузећа и њиховог 
пословног повезивања. На том месту ће 
предузетници са територије општине 
Кула имати могућност да добију савет, 
упутство и подршку. Најављено је да ће 
шалтери за предузетнике бити отворе-
ни и у општинама Прешево и Бујановац.

„Шалтер за предузетнике функ-
ционише као one stop shop, то је нефи-
нансијска подршка постојећим преду-
зетницима и онима који намеравају да 
отворе своја предузећа. Кроз сарадњу са 
локалним самоуправама у Србији жели-
мо да на ефикасан начин информишемо, 
упознајемо и обавештавамо предузет-
нике о свим активним програмима и 
активностима и допринесемо равномер-
ном регионалном развоју привреде Ср-
бије“, рекла је Бранислава Симанић, ди-
ректорка Сектора предузетништва ПКС.  

„Овакви шалтери су изузетно важни 
за пословање предузетника на локалном 
нивоу, а подршка локалне самоуправе од 
великог је значаја за развој привреде у 
општинама и региону“, истакла је она и 
позвала присутне предузетнике да у што 
већем броју користе услуге шалтера.

Рад шалтера за предузетништво у 
општинама омогућава предузетници-
ма да на брз и једноставан начин добију 
информације потребне за њихово посло-

вање, штедећи своје време одласком у 
надлежне институције. Предузетници 
на шалтеру могу да се информишу и о 
субвенцијама, актуелним конкурсима, 
програмима, кредитним линијама, по-
реским прописима и процедурама, ана-
лизама тржишта, припреми пословних 
планова и свим другим могућностима за 
унапређење пословања. 

„Циљ ове идеје је да заједно са локал-
ним заједницама општина Кула, Оџаци, 
Сомбор и Апатин на основу споразума 
о техничко-пословној сарадњи, олакша-
мо предузетницима овог региона да на 
једном месту, које ће бити јасно дефини-
сано, буду све информације од значаја за 

њихов рад, а са циљем стварања доброг 
пословног амбијента, у којем ће привре-
дницима бити олакшано пословање и са-
мим тим стварање већег профита и отва-
рање нових радних места“, рекао је Зоран 
Булатовић, директор ПКС-РПК Сомбор.

„Настојаћемо да испунимо очеки-
вања предузетника и уверен сам да ћемо 
у наредном периоду моћи да се похвали-
мо добрим резултатима рада овог шал-
тера. У том смислу од великог значаја 
је и подршка Привредне коморе Србије“, 
рекао је Дамјан Миљанић, председник 
Општине Кула.

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ

Извор: ПКС

Отворен нови шалтер за предузетнике у општини Кула

Извор: ПКС

За више од 6.000 предузетника Се-
вернобачког округа, Привредна комора 
Србије отворила је у Суботици преду-
зетнички хаб, како би подржала даљи 
развој овог вида пословања и охрабрила 
младе људе да почну сопствени бизнис. 

Предузетнички хаб биће подршка 
не само предузетницима, омладинском, 
женском и социјалном предузетништву, 
већ и инвеститорима који планирају да 
улажу у овај регион који бележи значајан 
прилив директних страних инвестиција 
и спољнотрговински суфицит. 

До сада су отворени предузетнички 
хабови у Новом Саду, Kрагујевцу и Kру-
шевцу, а планира се отварање и у регио-
налним коморама у другим градовима.

„Регионална привредна комора Се-
вернобачког управног округа саставни је 
део мреже јединственог коморског сис-
тема Србије. Заступа интересе и ставове 
привредника региона, учешћем у креи-
рању закона, других прописа и мера еко-
номске политике, а преко новоотвореног 
хаба заступа и интересе предузетника 
који представљају значајан део привред-
не структуре региона“, истакла је Биља-
на Штављанин, в.д. директора Регио-
налне привредне коморе Севернобачког 
управног округа.

„Регион који покрива наша привред-
на комора годинама је веома атрактиван 
за инвеститоре, што доказује и велики 
број улагања, преко 50, као и Слободна 
зона Суботица, једна од најуспешнијих у 
Србији“, додала је Штављанин.

Хаб подразумева модерно посло-
вање без традиционалне канцеларије, 
организовање разних едукативних садр-
жаја који омогућавају предузетницима 
да се упознају са прописима, изворима 
финансирања и подстицајима, као и дру-
гим бенефитима.

Након отварања предузетничког 
хаба, у РПK Суботица представљена 
је апликација ПKС партнер и одржа-
на радионица „Агилни развој и агилно 
пословање“. Поводом отварања, Сектор 
предузетништва ПКС омогућио је пре-
дузетницима Севернобачког округа да 
у наредних месец дана бесплатно корис-
те и напредне секције апликације ПКС 
партнер.

ПОДРШКА МЛАДИМА
Отворен предузетнички хаб у Суботици
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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. 022/638-801

Суботица 
Јована Микића 12
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


