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Како би подстакла запошљавање и увела ред у поједине об-
ласти пословања, од 1. јануара следеће године држава је пред-
видела низ пореских олакшица. Тако ће компаније које буду по-
већавале број запослених и буду запошљавале незапослене који 
током 2019. године нису били у радном односу, бити ослобођене 
плаћања 70 одсто пореза на њихове зараде и 100 одсто на допри-
носе за ПИО током целе године. Ово је само једна од ставки из па-
кета олакшица које ће бити примењиване током 2020. године.

Промене пореских закона доносе нове могућности инова-
тивним компанијама за остваривање пореских подстицаја, док 
најављене измене доносе значајне ефекте у делатностима у који-
ма се ангажују паушалци и други предузетници. „Најзначајнији 
подстицаји предвиђени су за улагања компанија у истраживања 
и развој, а реч је о могућности да се пореским обвезницима, у скла-
ду са законом, признају издаци у двоструко већем износу за ула-
гања у те области, која ће моћи да искористе већ за текућу годину“, 
каже Бојан Радојичић, директор и партнер компаније WTS Serbia.

Филијала Ужице НСЗ успешно завршава пословну 2019. го-
дину и једна је од филијала која је постигла најбоље резултате. 
Подаци говоре да је у октобру ове године регистровано 8.180 не-
запослених, што је за скоро 4.200 лица мање него 2014. годи-
не. Поред успешно спроведених програма и мера активне по-
литике запошљавања, та филијала је активно укључена у рад 
саветодавних тела која се на локалном нивоу баве усклађивањем 
образовања и потреба тржишта рада и проблемом незапослености. 

„Your Job“ назив је међународног регионалног пројекта који је 
промовисан 6. децембра у просторијама Сигурне куће за жене и децу 
жртве насиља и трговине људима у Зрењанину. Поред Зрењанина, у 
Србији се тај пројекат спроводи и у Руми и Алексинцу, у циљу осна-
живања младих пружањем прилика за повећање њихове конкурент-
ности на тржишту рада, односно пружање подршке у запошљавању.

У просторијама Филијале Чачак НСЗ уручени су сертификати не-
запосленим особама са инвалидитетом, полазницима обуке за аран-
жера цвећа.  Двомесечна  обука  за  6 незапослених лица реализована 
је у сарадњи са Аагенцијом за образовање „Академија“ и цвећаром 
„Гербер плус“.

Програм функционалног основног образовања одраслих је мера 
која се у Филијали Вршац НСЗ успешно спроводи већ осму годину за-
редом. Намењен је незапосленима са евиденције који немају завршену 
основну школу, ради стицања основног образовања, у складу са Зако-
ном о образовању. До сада је овај програм успешно завршило више од 
500 полазника.

У оквиру рубрике Предузетничка прича у овом броју вам предста-
вљамо Биљану Станојевић, која је после три године проведене на еви-
денцији НСЗ свој пут пронашла у предузетничким водама. Отворила је 
сопствену туристичку агенцију, а две године касније на њену инцијативу 
у Крагујевцу је основана и Асоцијација пословних жена. Иако је имала 
великих искушења, данас ужива у послу и за себе каже да је срећна жена.
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„Your Job“ назив је међународног ре-
гионалног пројекта који је промовисан 6. 
децембра у просторијама Сигурне куће 
за жене и децу жртве насиља и тргови-
не људима у Зрењанину. Пројекат фи-
нансирају Аустријска развојна агенција 
и Каритас Аустрије, а реализује мрежа 
Каритаса у општинама и градовима на 
подручју Балкана. Зрењанин, Рума и 
Алексинац су градови у нашој земљи у 
којима се пројекат „Your Job“ спроводи, а 
реализују га Каритас Србије и Каритас 
Зрењанинске бискупије, Бискупијски Ка-
ритас Срем и Каритас Алексинац.

У Зрењанину је партнер на пројекту 
и Сигурна кућа. Циљ пројекта је осна-
живање младих пружањем прилика за 
повећање њихове конкурентности на тр-
жишту рада, односно пружање подршке 
младима у запошљавању.

Предвиђене пројектне активности 
су: отварање Каритасових инкубатора 
за младе у Зрењанину, Руми и Алексин-
цу, реализација обука за активно тра-
жење посла, као и семинара за јачање 
вештина, програми подршке за стручно 
оспособљавање и образовање одраслих, 
приправнички програми, оснивање ин-
кубатора пословних идеја и додељивање 
грантова за покретање самосталног биз-
ниса или социјалног предузећа. Период 
имплементације пројекта је 3 године, 
од 2019. до 2022. године. Циљне групе 
пројекта су млади од 15 до 30 година, 
и то дугорочно незапослени, корисници 

социјалне помоћи, млади са инвалиди-
тетом и друге групе младих теже запо-
шљивих.

Предвиђено је да у пројектне актив-
ности у Србији буде укључено 800 мла-
дих, и то мушкарци и жене у једнаком 
броју. Активности на пројекту би требало 
да допринесу оснаживању жена, посебно 
жртава породичног насиља и корисница 
Сигурне куће, како би се запослиле и еко-
номски осамосталиле.

Промоцији пројекта присуствовали 
су представници организација које ће 
непосредно или посредно учествовати 
у пројектним активностима: у име Ка-
ритаса Србије Марина Костић, координа-
тор пројекта за Србију, затим директор 
Каритаса Зрењанинске бискупије Тибор 
Халаи, директорка Центра за социјални 
рад у Зрењанину Оливера Лисица, Ми-
лица Богданов и Андријана Стојановић, 
ауторке приручника у коме је система-
тизован садржај активности на пројекту, 
Александра Штрбац, саветница за пла-
нирање каријере у Филијали Зрењанин 
Националне службе за запошљавање и 
други.    

Оливера Лисица нагласила је значај 
мултисекторске сарадње јавног сектора 
са организацијама цивилног сектора, 
каква је организација Каритас, где је 
цивилни сектор фактор подршке јавним 
установама на што квалитетнијем оства-
ривању заједничких циљева.

Директор Каритаса Зрењанинске 
бискупије Тибор Халаи уручио је дона-
цију намењену женама и мајкама које су 
смештене у зрењанинској Сигурној кући. 
Нагласио је важност едукација, оснажи-
вања и запошљавања жена-корисница 
услуга Сигурне куће, како би по нала-
жењу посла сигурно и безбедно изашле 
из окриља Сигурне куће.

Од представнице зрењанинске фи-
лијале НСЗ присутни су добили инфор-
мације о програмским могућностима 
које жене-жртве породичног насиља, као 
једна од теже запошљивих група, могу 
да користе у овиру активних мера запо-
шљавања.

„Желим да истакнем и похвалим 
сарадњу са Центром за социјални рад, 
кључном институцијом када је реч о ус-
лугама социјалне заштите. Младима је 
потребна свеобухватна помоћ, а млади 
од 15 до 30 година биће укључени у еду-
кације, радионице, саветовање и друге 
облике рада на пројекту. Приручник који 
данас такође промовишемо, садржи ин-
формације о облицима рада“, поменула 
је Милица Богданов, једна од ауторки 
приручника и локални саветник за запо-
шљавање на пројекту. Такође, најавила је 
могућност да млади који припадају циљ-
ним групама пројекта „Jour Job“, могу да 
аплицирају за грант за покретање само-
сталног бизниса.

Александра Штрбац

ЗА ВЕЋУ КОНКУРЕНТНОСТ 
МЛАДИХ НА ТРЖИШТУ РАДА

Промоција пројекта „Your Job“ у Зрењанину

Активности на пројекту би посебно требало да допринесу оснаживању жена, 
посебно жртава породичног насиља и корисница Сигурне куће, како би се 

запослиле и економски осамосталиле
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Како би подстакла запошљавање 
и увела ред у поједине области 
пословања, од 1. јануара следеће 
године држава је предвидела низ 

пореских олакшица. Тако ће компаније 
које буду повећавале број запослених и 
буду запошљавале незапослене који то-
ком 2019. године нису били у радном од-
носу, бити ослобођене плаћања 70 одсто 
пореза на њихове зараде и 100 одсто до-
приноса за ПИО током целе године. Ово 
је само једна од ставки из пакета олак-
шица, које ће бити примењиване током 
2020. године, а како би привредницима 
дали све информације, Српска асоција-
ција менаџера Србије (САМ) недавно је 
организовала предавање о новим порес-
ким подстицајима и олакшицама. 

Промене пореских закона доносе 
нове могућности иновативним компа-
нијама за остваривање пореских под-
стицаја, док најављене измене доносе 
значајне ефекте у делатностима у којима 
се ангажују паушалци и други предузет-
ници. 

„Новине су донете због намере Вла-
де Србије да покрене развој иновативних 
делатности, информационих технологија 
и свих делатности које у основи имају 
иновације, нематеријалну имовину или 
интелектуалну својину“, објашњава Бојан 
Радојичић, директор и партнер компа-
није WTS Serbia (https://www.wtsserbia.
com), који је члановима САМ-а презенто-
вао све детаље у вези са променама у за-
конима за пореске подстицаје и олакши-
це које би могли да примене у пословању. 
Та компанија је чланица немачке група-
ције која послује у 100 земаља света и 
запошљава око 5.000 пореских консул-
таната, баве се пре свега пореским саве-
товањем, па су заинтересовани могли да 
чују све детаље и добију савете од врсног 
стручњака.

Радојичић каже за „Послове“ да су 
најзначајнији подстицаји предвиђени 
за улагања компанија у истраживања 
и развој, а реч је о могућности да се по-
реским обвезницима у складу са зако-
ном признају издаци у двоструко већем 
износу за улагања у те области, која ће 
моћи да искористе већ за текућу годину. 
Трошкови који ће бити признати ком-
панијама, у складу са Законом, тичу се 

улагања у истраживања и развој и обух-
ватају: трошкове зарада, материјала, на-
бавке нематеријалне имовине, набавке и 
закупа некретнина и опреме, производне 
услуге, правну заштиту интелектуалне 
својине и трошкове камата. 

„Како би се ова и друге новоуведене 
олакшице примењивале, биће потребно 

ангажовање додатних ресурса у фирми, 
с обзиром да ће бити неопходно припре-
мити широк сет разноврсне документа-
ције која се предаје пореским властима 
и водити значајан број додатних евиден-
ција, како би се само коришћење олакши-
ца оправдало. Због тога је и неопходна 
едукација привреде, када је реч о овом 

НОВИ ПОРЕСКИ ПОДСТИЦАЈИ И 
ОЛАКШИЦЕ

Најзначајнији подстицаји предвиђени су за улагања компанија у истраживања и 
развој. Најављени су и порески подстицаји за новозапослене, односно за компаније 

које запошљавају лица која нису била у радном односу током 2019. године. Оне 
ће бити ослобођене плаћања дела пореза на зараде и доприноса за пензијско и 

инвалидско осигурање

ТЕМА БРОЈА    Информисање за привреднике

„Најзначајнији подстицаји предвиђени су за улагања 
компанија у истраживања и развој, а реч је о могућ-

ности да се пореским обвезницима, у складу са законом, 
признају издаци у двоструко већем износу за улагања 
у те области, које ће моћи да искористе већ за текућу 
годину. Трошкови који ће бити признати компанијама 

обухватиће: трошкове зарада, материјала, набавке 
нематеријалне имовине, набавке и закупа некретнина и 
опреме, производне услуге, правну заштиту интелекту-
алне својине и трошкове камата“, каже Бојан Радојичић, 

директор и партнер компаније WTS Serbia.
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сету закона и олакшица јер и ми, порес-
ки саветници, некада тешко разумемо 
неке прописе. Управо смо због тога данас 
овде, да заинтересованима приближимо 
нове могућности и објаснимо процедуру 
и администрацију“, истиче Радојичић. 

Најављени су и порески подстицаји 
за новозапослене, односно за компаније 
које запошљавају оне који нису били у 
радном односу током 2019. године. Оне 
ће бити ослобођене плаћања дела пореза 
на зараде и доприносе за пензијско и ин-
валидско осигурање. За новозапослена 
лица предвиђено је ослобађање плаћања 
70 одсто пореза на зараде и 100 одсто 
доприноса за ПИО у следећој години, 65 
одсто пореза на зараде и 95 одсто допри-
носа за ПИО у 2021. години и 60 одсто по-
реза на зараде и 85 одсто доприноса за 
ПИО у 2022. години. Примена овог про-
писа почиње почетком следеће године. 

„Желим да поменем и посебне под-
стицаје за повратнике у Србију који желе 
да послују овде. Они добијају могућност 
да им се пореска основица умањи до 70 
одсто уколико испуњавају све услове 
у складу са законом“, истиче наш саго-
ворник. На презентацији је било речи и о 

пореским кредитима за улагања у стар-
тапове, па је Бојан изнео и детаље о усло-
вима за ослобођење оснивача стартапо-
ва, а неки од наведених услова су уговор 
о раду и пријава на Централни регистар 
обавезног социјалног осигурања и посе-
довање минимум 5 одсто удела компа-
није.  

Једна од тема састанка и презента-
ције била је и увођење теста самостално-
сти предузетника (паушалаца), ефекти 
реформе тренутног модела и са тим по-
везан пакет пореских олакшица. 

Циљ теста јесте да се утврди ко ће у 
будућности имати право на паушално 
опорезивање, односно утврдиће се да ли 
је предузетник запослени или независни 
добављач услуга. Овај тест укључује пи-
тања попут: да ли се у уговору о ангажо-
вању предузетника налазе елементи као 
што су дефинисано радно време, право 

на годишњи одмор, површина радног 
простора по запосленом и опрема, по-
пут броја рачунара по запосленом, број 
лиценци у односу на број запослених, а 
разматраће се и проценат прихода које 
предузетник остварује од клијената и 
дужина ангажмана. Почетак примене 
ове законске одредбе планиран је за 1. 
март следеће године.  

Бојан Радојичић објашњава да се 
овде ради о обавези опорезивања свих 
предузетника, не само паушалаца, а који 
испуњавају тачно одређене критеријуме 
у закону. „По мени ово није ништа ново, 
осим што се ова област сада уводи у за-
конски оквир. Свуда у свету предузет-
ници који више зарађују плаћају и већи 
износ пореза, само код нас није тако, него 
што више зарађујете порез је мањи. Тако 
да ово разумемо као увођење реда у ову 
област“, објашњава Бојан и додаје: „Опо-
резује се накнада исплаћена предузет-
нику или предузетнику паушалцу који 
обавља делатност за истог налогодавца 
или за лице које је повезано са налогода-

вцем и који додатно испуњава најмање 
пет од девет критеријума предвиђених 
поменутим тестом самосталности“.

Наш саговорник истиче да у Србији 
немамо значајно високе порезе уколико 
упоредимо ситуацију у региону, јер ми 
имамо, како каже, повољну стопу поре-
за на добит и повољну стопу пореза на 
додату вредност, као и доприносе на оба-
везно социјално осигурање, али увек има 
простора за напредак у тим областима. 

Последња тема разговора и пре-
давања била је увођење пореских ос-
лобођења за нове запослене и „номаде“. 
Закључак презентације био је да је нео-
пходна добра комуникација послодава-
ца са законодавцем и то због тога да би 
закони били што примењивији и лакши 
за коришћење, односно да би олакшали, 
а не отежали пословање домаћим преду-
зетницима. 

Промене пореских закона 
доносе нове могућности 

иновативним компа-
нијама за остваривање 
пореских подстицаја, 
док најављене измене 

доносе значајне ефекте у 
делатностима у којима 
се ангажују паушалци и 

други предузетници.

Јелена Бајевић
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Различита економска и привредна 
развијеност ужичког краја и у 2019. го-
дини условила је различита кретања не-
запослености и запошљавања на терито-
рији коју покрива ужичка филијала НСЗ. 
Много тога урађено је на прилагођавању 
програма и мера АПЗ потребама клије-
ната и настављено успешно спровођење 
свих мера активне политике: сајмова 
запошљавања, Клуба за тражење посла, 
обука за активно тражење посла и развој 
предузетништва. 

„Ужичка филијала је нарочито задо-
вољна ефектима које сајмови запошља-
вања имају на смањење незапослености 
на локалном тржишту рада, тако да су 
ове године организована три сајма за-
пошљавања: у Бајиној Башти, Ужицу 
и Пожеги. Сајмовима је присуствовало 
1.250 незапослених и 71 послодавац, а 
понуђено је 630 радних места. Ефекат 
ових сајмова је 35,56%, односно, у перио-
ду праћења реализације сајма запослено 
је 447 незапослених који су посетили ма-
нифестације“, рекла је директорка ужич-
ке филијале НСЗ Зорица Милошевић.

Обуку за активно тражење посла ус-
пешно је завршило 521 лице, а Клуб за 
активно тражење посла у току 2019. го-
дине имао је 150 полазника. 

Једна од мера које су успешно спро-
ведене је и Тренинг самоефикасности, 
намењен теже запошљивим лицима. 
„Ова обука пружа незапосленим лицима 
да, пре свега, препознају и развију своја 
знања и вештине како би се што успеш-
није представили послодавцу, да препо-
знају и превазиђу препреке које се могу 
јавити при запошљавању, да дођу до 
информација о слободним радни мести-
ма, ојачају самопоуздање у процесу тра-
жења посла и наравно, да усвоје одређе-
на знања и вештине, као што су писање 
радне биографије или разговор са посло-
давцем“, каже за „Послове“ Дубравка 
Смиљанић, саветница за планирање ка-
ријере у Филијали Ужице.

До сада су успешно реализовани 
и програми обуке у циљу стицања до-
датних знања и вештина незапослених, 
односно унапређења компетенција и 
повећања њихове запошљивости на тр-
жишту рада. Посебно треба истаћи обуке 
за тржиште рада, које се спроводе у окви-
ру додатног образовања. Постоји и вели-
ко интересовање од стране послодаваца 
за кадрове који су обучени на тај начин. 
До сада су спроведене обуке за: операте-
ра на ЦНЦ машинама, израду бурека и 

пецива, кројење и шивење и ДТП стоно 
издаваштво, у коју су укључене особе са 
инвалидитетом.

Посебно актуелан програм у окви-
ру ужичке филијале су обуке за потребе 
послодавца за дефицитарна занимања, 
за која не постоје образовни профили 
у нашем школству. Савремени услови 
рада послодавцима и њиховим радни-
цима постављају све веће захтеве, па се 
инсистира на већем броју компетенција 
које радници одређених занимања тре-
ба да поседују. У 2019. години кроз ове 
обуке заинтересовани су стицали знања 
и вештине за обављање послова конфек-
ционара, пекара и посластичара, кувара, 
столара, возача и механичара у међуна-
родном транспорту, као и брусача каме-
на. 

Са одређеним послодавцима филија-
ла има дугогодишњу и веома успешну 
сарадњу кроз реализацију програма, 
који почињу већ услугом посредовања, 
професионалне селекције и на крају ре-
ализацијом обуке, што у највећем броју 
случајева резултира запослењем. У току 
2019. године програмом обуке за позна-
тог послодавца обухваћено је 56 људи. 

УСПЕШНО СПРОВОЂЕЊЕ 
ПРОГРАМА И МЕРА

Филијала Ужице НСЗ

Филијала Ужице Националне службе за запошљавање успешно завршава радну 
годину. На подручју филијале, крајем октобра 2019. године регистровано је 8.180 
незапослених лица. Колико су услуге и мере активне политике тржишта рада 
повољно утицале на смањење незапослености, најбоље говори податак да се 

у овом периоду 2014. године на евиденцији ужичке филијале налазило 12.377 
незапослених

     
СТАТИСТИКА

   Број незапослених лица у Филијали 
Ужице НСЗ по општинама је следећи: 
Ариље - 1.010, Бајина Башта - 1.556, 
Косјерић - 551, Пожега - 1.328, Ужице 
- 3.010, Чајетина - 408 и Севојно - 317. 
Крајем октобра 2019. године 2.616 лица 
на подручју филијале први пут тражи 
запослење. Ако посматрамо структуру 
незапослених према стручној спреми, 
долазимо до податка да је у октобру 
месецу највише незапослених у четвр-
том степену стручне спреме, око 30%. 
Посматрано по старосној структури, 
највећи удео припада незапосленим ли-
цима старости од 55 до 59 година, око 
14%.
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Поред обука, у оквиру додатног образо-
вања посебан акценат је и на програми-
ма стручне праксе, стицања практичних 
знања и новом програму приправника 
са високом и са средњом стручном спре-
мом. 

Програми запошљавања су изазвали 
традиционално велико интересовање у 
Филијали Ужице, што показује да у том 
крају постоји развијен предузетнички и 
пословни дух. У 2019. години 160 неза-
послених добило је субвенцију за само-
запошљавање, кроз програм субвенције 
послодавцима запослено је 90 лица са 
евиденције, док су радни ангажман кроз 
јавне радове добила 133 лица, а међу 
њима су и 72 особе са инвалидитетом.

Филијала Ужице негује традицију 
добрих односа са послодавцима, уз стал-
но настојање да остане квалитетан, про-
фесионалан и ефикасан сервис. Контак-
те са послодавцима филијала реализује 
обиласцима, непосредним и телефон-
ским контактима, посетама послодаваца 
самој филијали и организовањем инди-
видуалних и групних разговора између 
послодаваца и кандидата за посао, а све 
у циљу задовољења кадровских потреба. 
Током 2019. године реализовано је преко 
900 обилазака послодаваца.

Успостављена је и добра сарадња 
са локалним самоуправама. Ове године 
потписани су споразуми о суфинанси-
рању програма и мера активне политике 
запошљавања са шест локалних само-
управа које покрива Филијала Ужице. 
Поред ове сарадње, НСЗ је пружала и 

техничку помоћ при реализацији мера 
које су локалне самоуправе ЛАПЗ-а фи-
нансирале сопственим средствима.

НСЗ се током времена трансформи-
сала у модеран јавни сервис. Под овим 
подразумевамо и промену односа пре-
ма тражењу посла од стране корисника 
услуга НСЗ. Наши запослени доста раде 
на образовању, мотивацији и подизању 
свести незапослених. Људи, превасход-
но млади, морају одговорно и активно 
трагати за запослењем, бити спремни 
да стално уче и прилагоде се потреба-
ма времена у коме живе. Стицање новог 
знања је увек добитак.

Обавеза НСЗ је да стално прати 
стање и кретање на тржишту рада и на 
основу тога утиче на образовање кадро-

ва. Филијала Ужице је активно укључена 
у рад саветодавних тела у локалу која се 
баве превазилажењем проблема неус-
клађености између школства и потреба 
привреде.

НСЗ има широку лепезу активности 
и да би рад био успешан мора да постоји 
повезаност и координација међу запос-
ленима. Увођењем система квалитета 
сваки запослени зна своја права, обавезе 
и своје место у обављању послова у НСЗ. 
То доприноси већем квалитету услуга 
за кориснике, али утиче и на стварање 
добрих међуљудских односа и повољну 
климу међу запосленима. На тај начин 
и тимски рад је ефикаснији, кажу у Фи-
лијали Ужице НСЗ.

Бранкица Михајловић Илић

Драгана Костић

ПРИЛИКА ЗА РАД У СТРУЦИ
Додела уговора о реализацији програма стручне праксе у Кладову

Филијала Бор Националне службе 
за запошљавање и Општина Кладово до-
делиле су у уторак, 17. децембра, десет 
уговора о реализацији програма стру-
чне праксе. Општина Кладово је за ову 
намену, на основу Локалног акционог 
плана запошљавања који се реализује уз 
техничку подршку НСЗ, издвојила 2 ми-
лиона динара, чиме је шест послодаваца 
подстакнуто да ангажује младе кадрове, 
и то углавном са високом стручном спре-
мом.   

Лицима ангажованим на стручној 
пракси, али и представницима посло-
даваца, уговоре су уручили председник 
Општине Кладово Саша Николић и вр-
шилац дужности директора Филијале 
Бор НСЗ Лидија Начић.

„Веома ми је драго што смо могли 
да кроз Локални акциони план запо-
шљавања издвојимо 2 милиона динара 
за запошљавање младих. Планирамо да 
у наредној години издвојимо 3 милиона 
динара и да, између осталог, и кроз из-
двајања за ову меру покушамо да задр-

жимо младе у Кладову“, истакао је Ни-
колић, пожелевши свим корисницима 
успешну реализацију програма.

„Програм стручне праксе као једна 
од наших мера активне политике за-
пошљавања је веома значајан за младе 
људе, јер пружа могућност да се лица ос-
пособе у својој струци“, објаснила је Ли-
дија Начић и похвалила Општину Кладо-
во, која је показала да има слуха када су 
у питању проблеми младих.

Међу ангажованим лицима су про-
фесори разредне наставе, економисти, 
правници, туризмолог, фармацеут, ме-
дицинска сестра.

„Завршио сам факултет за туризам и 
ова мера је за мене веома значајна, зато 
што је прва прилика да радим у својој 
струци“, истиче Ненад Чергановић, који 
је ангажован на стручној пракси у Ту-
ристичкој организацији општине Кладо-
во. „Шанса нам је дата, а сада је на нама 
да се докажемо“, закључује Чергановић.
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У просторијама Филијале Чачак НСЗ уручени су сертифи-
кати незапосленим особама са инвалидитетом, полазницима 
обуке за аранжера цвећа. Двомесечна обука за 6 незапослених 
лица реализована је у сарадњи са Аагенцијом за образовање 
„Академија“ и цвећаром „Гербер плус“. 

„До сада нисам нигде радила. Саветница ми је понудила 
да се укључим у обуку за аранжера и радо сам прихватила. 
Стекла сам доста знања о цвећу и надам се да ћу добити посао 
у цвећари“, рекла је Марија Ћурчић, једна од полазница обуке. 
Обуком су задовољне и остале полазнице. Александра Јокић је 
као једну од предности истакла и то што су имале прилику да 
се међусобно упознају и друже. „У великој мери нам је значи-
ла помоћ власнице цвећаре Катарине Танасијевић, која нам је 
стрпљиво објашњавала и показивала како да направимо лепе 
букете“, додала је Александра.

Драгана Грбовић, власница Агенције „Академија“ из Чач-
ка, која је организатор обуке, захвалила се полазницама на по-
казаном ентузијазму и спремности да науче нешто ново. „За-
иста су биле посвећене и одговорне. Редовно су похађале обуку, 
али се и кроз заједнички рад упознавале, тако да ће, верујем, 
наставити да се друже и даље. Истовремено бих истакла да 

Национална служба за запошљавање оваквим програмима 
настоји да особе са инвалидитетом укључи у тржиште рада, 
јер су до сада они били углавном маргинализована категорија 
незапослених лица“, нагласила је Драгана. 

Саша Обрадовић, в.д. директор Филијале Чачак НСЗ, изра-
зио је наду да ће ова обука, као и друге мере које реализује 
Национална служба за запошљавање, помоћи незапосленим 
особама са инвалидитетом да се запосле. „У овој години је са 
евиденције Филијале Чачак запослена 81 особа са инвалидите-
том. Један број послодаваца је користио и финансијску помоћ 
опредељену из буџета државе и локалних самоуправа. Значај-
на средства ће им бити на располагању и у наредној години“, 
додао је Обрадовић.

У Ивањици је недавно завршена обука за вез у коју је укљу-
чено шест особа са инвалидитетом, коју је реализовала Аген-
ција „Свети Сава“ из Чачка. На евиденцији Филијале Чачак 
НСЗ, која обухвата подручје Моравичког округа (град Чачак, 
општине Ивањица, Горњи Милановац и Лучани), тренутно је 
пријављено 385 активних незапослених особа са инвалидите-
том, од чега су највећи број категорисана лица и лица са про-
цењеном радном способношћу.

СЕРТИФИКАТИ ЗА АРАНЖЕРЕ ЦВЕЋА
Завршена обука за особе са инвалидитетом у Чачку

Сања Рабијац

Програм функционалног основног образовања одраслих

ДРУГА ШАНСА
Програм функционалног основног образовања одраслих (ФОО) је мера која се у Филијали Вршац НСЗ успешно спроводи већ 

осму годину заредом. Намењен је незапосленим лицима са евиденције која немају завршену основну школу, ради стицања осно-
вног образовања, у складу са Законом о образовању. До сада је овај програм успешно завршило више од 500 полазника.

Функционално основно образовање одраслих спроводи се у три циклуса. Први циклус је од првог до четвртог разреда, други 
циклус обухвата план и програм петог и шестог, а трећи циклус седмог и осмог разред. Сваки циклус траје годину дана. 

Филијала Вршац НСЗ спроводи Програм функционалног образовања одраслих у две основне школе, „Паја Јовановић“ у Вршцу 
и „Јован Стерија Поповић“ у Хајдучици, на територији општине Пландиште. У програм је током ове године укључено 55 полазни-

ка, а незапослена лица која желе да похађају овај програм имају 
могућност да се прикључе до краја године. Свако лице које се 
укључи у програм стиче право на рефундацију путних трош-
кова од стране Националне службе за запошљавање, тако да је 
омогућено и људима из околних села да присуствују настави и 
стекну сведочанство о завршеној основној школи.

Представници Националне службе за запошљавање прили-
ком обиласка полазника програма „Друга шанса“ представили 
су мере и програме запошљавања у које они могу бити укључе-
ни након завршетка основног образовања, са акцентом на обука-
ма за тржиште рада, у оквиру којих се стичу конкретна знања и 
вештине за обављање одређеног посла, што олакшава и убрзава 
пут до запослења.

Ана Дојчиловић
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У просторијама НСЗ - Филијале Пријепоље одржан је саста-
нак са послодавцима из општине Пријепоље који у претходне 
3 године нису били корисници услуга НСЗ. Циљ састанка је био 
да се послодавци информишу о мерама активне политике за-
пошљавања. Скупу је присуствовало 15 послодаваца, којима 
су запослени у Филијали Пријепоље презентовали податке о 
стању на тржишту рада и представили програме и мере ак-
тивне политике запошљавања.

Послодавце је поздравила директорка пријепољске фи-
лијале Ана Пејовић, која је нагласила да се на основу анализе 
реализације програма и мера АПЗ у претходне три године, до-
шло до података да неки послодавци користе мере НСЗ сваке 
године, док други уопште не користе.

„Управо зато смо позвали послодавце са којима нисмо са-
рађивали, да успоставимо сарадњу, да их информишемо о мо-
гућностима које им стоје на располагању и приближимо им 
како наше мере тако и сараднике из НСЗ, којима се могу об-
ратити уколико им је потребна подршка. Овакви састанци су 
веома важни и наш циљ је да сарађујемо са што више послода-
ваца и да будемо добри партнери на тржишту рада“, истакла је 
Ана Пејовић.

Присутни послодавци су се захвалили на позиву и иста-
кли значај оваквих састанака у циљу правовременог инфор-
мисања о мерама активне политике запошљавања и помоћи 
које могу очекивати од стране Филијале Пријепоље НСЗ. На сва 
постављена питања добили су адекватне и стручне одговоре.

У циљу унапређења система праћења стања и потреба на 
локалном тржишту рада, послодавци су попунили анкету о 

потребама за радном снагом у наредном периоду, а добијени 
резултати ће омогућити Филијали Пријепоље НСЗ планирање 
одређених обука, како за потребе тржишта рада тако и за обуке 
за конкретна радна места.

Филијала Пријепоље планира да организује састанке са 
послодавцима који нису корисници програма и у општинама 
Прибој, Нова Варош и Сјеница, у циљу што боље информиса-
ности.

ИНФОРМИСАЊЕ О МЕРАМА АКТИВНЕ 
ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Састанак са послодавцима у Пријепољу

Драгана Костић

Александар Стикић

У Филијали Ужице НСЗ организо-
вана је додела сертификата за шест 
незапослених особа са инвалидите-
том са евиденције незапослених, које 
су успешно завршиле обуку за стоно 
издаваштво. Сертификате су уручили 
Блажо Николић, организатор обра-
зовања одраслих у учичкој филијали 
НСЗ и Ђорђе Форст, предавач и пред-
ставник извођача обуке.

Обука је трајала од 1. новембра до 
6. децембра 2019. године и обухвати-
ла je 125 часова. Извођач је била Аген-
ција „Свети Сава“ из Чачка, а обука је 
реализована у просторијама Удру-
жења инвалида церебралне и дечије 
парализе у Ужицу.

Полазници су кроз детаљан и 
садржајан наставни план и програм 
обуке научили на који начин да креи-
рају документа помоћу рачунара, која 
би се касније користили за масовно 

штампање промотивног материјала, 
постера, амбалаже и слично. 

Према мишљењу извођача, полаз-
ници су показали изузетну мотивиса-
ност, посвећеност и залагање током 
реализације обуке, али и у слободно 
време. Неки полазници су надогра-
дили постојеће знање применом но-
вих технологија и примерима добре 
праксе, чиме су постали способни и 
за самосталан и за тимски рад. По-
лазници који су имали мање искуства 
са предвиђеним градивом, успешно 
су савладали вежбе и задатке током 
радионице и са успехом урадили за-
вршну вежбу.

Сви полазници су исказали вели-
ко задовољство стеченим знањима и 
вештинама, а такође су истакли вели-
ку жељу и заинтересованост за даље 
усавршавање у овој области.

У УЖИЦУ ЗАВРШEНA ОБУКА ЗА СТОНО 
ИЗДАВАШТВО

Подршка запошљавању особа са инвалидитетом
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У Србији се годишње оснује нешто 
више од 45.000 нових микро, малих и 
средњих предузећа и предузетништва 
(ММСПП), а како су она генератор развоја 
привреде, држава је ове године њихов 
развој подржала са 3,150 милијарди ди-
нара, речено је на скупу „Meetup startup“, 
који је недавно одржан у Београду.

У оквиру тог догађаја, који је одржан 
поводом Европске недеље предузет-
ништва, предузетници су имали могућ-
ност да представе своје успешне бизнис 
идеје у Комбанк дворани у Београду, да 
сазнају како да побољшају пословање, 
започну бизнис, али и како да добију фи-
нансијску или нефинансијску подршку 
од локалне заједнице и државе.

Представница Министарства прив-
реде Александра Вучковић рекла је да се 
број малих и средњих предузећа и пре-
дузетништва из године у годину повећа-
ва и изнела податак да су прошле године 
основана 46.434 привредна субјекта, а 
у првих девет месеци 2019. године чак 
37.562.

„С обзиром да су та предузећа зна-
чајна за развој српске привреде, Ми-
нистарство привреде је наставило са 
досадашњом политиком подршке раз-

воја предузетништва у износу од 3,150 
милијарди динара“, истакла је Вучковић. 
Према њеним речима, Министарство 
привреде пружа финансијску и нефи-
нансијску подршку почетницима у биз-
нису. У финансијском смислу подршка 
се огледа у додели средстава за набавку 
опреме, грађевинске радове и набавку 
трајних средстава, а у нефинансијском 
кроз организовање обука и консулта-
ција. Александра Вучковић истиче да су 

од 2016. до данас одобрена укупно 1.122 
захтева за финансирање набавке сред-
става за почетнике у бизнису, за шта је 
издвојено 807 милиона динара. „С друге 
стране, за обуке и консултације држава 
је у 2019. години издвојила 30 милиона 
динара“, рекла је она и додала да је 2018. 
године кроз те обуке прошло око 3.000 
полазника.

На скупу је говорио и градоначелник 
Београда Зоран Радојичић, који је казао 
да су мала и средња предузећа генера-
тор развоја привреде локалних само-
управа, а да Београд, као највећа локал-
на самоуправа, треба да направи модел 
развоја предузетништва који ће служити 
као узор осталим самоуправама.

„Обишао сам изложбу и презентације 
наших предузетника. Први осећај је био 
понос што наши млади имају шта да по-
кажу, а други потреба да им сви зајед-
но, Град, развојне агенције, Привредна 
комора Србије, министарства, дамо још 
више подршке и помогнемо да започну 
бизнис, пошто је то важно и за развој Бе-
ограда и Србије“, подвукао је Радојичић. 
Према његовим речима, Град Београд 
је са Регионалном агенцијом за развој и 
европске интеграције Београда до сада 

спровео 130 обука за почетнике у бизни-
су, у којима је учествовало око 1.000 по-
четника, затим, организовано је око 900 
консултација и оснажено око 120 нових 
стартапова. Радојичић је истакао да је 
Град Београд за развој сектора малих и 
средњих предузећа и предузетништва 
уложио две милијарде динара.

Директорка Регионалне агенције за 
развој и европске интеграције Београ-
да Снежана Радиновић објаснила је да 

је „Meetup startup“ дводневна изложба 
предузетника који су имали прилику да 
промовишу свој рад и производе, али и 
да се међусобно упознају, размене ин-
формације и искуства, и да, можда, једни 
другима постану купци или добављачи. 
„Такође, предузетници су могли да чују 
која им врста финансијске и нефинан-
сијске подршке стоји на располагању са 
локалног и националног нивоа“, рекла је 
Радиновић. Она је позвала предузетнике 
да дођу у Регионалну агенцију Београ-
да, где могу добити бесплатне савете и 
обуке од сертификованих ментора.

Корисник средстава Александра Ђу-
рашић Тодоровић каже да је 2016. запо-
чела производњу природне козметике, а 
када је хтела од тога да направи бизнис, 
схватила је да то није тако лако и да за-
хтева велика улагања. У почетку је, на-
води, била неповерљива према стартап 
конкурсима за добијање средстава.

„Неко ми је рекао за актуелни стар-
тап конкурс, искрено, ја сам помислила: 
‚Ма нема шансе‘. Међутим, дошла сам у 
Развојну агенцију и у последњем року 
пријавила се за добијање стартап сред-
става. Прошла сам први круг, било је 
пуно обука и писања бизнис плана, што 
ми је много помогло да обликујем свој 
бизнис. На крају сам добила и средства 
која сам уложила у конкретне ствари“, 
испричала је Александра своје искуство.

ГОДИШЊЕ СЕ ОСНУЈЕ 
45.000 ПРЕДУЗЕЋА

Подршка државе за развој предузетништва од 3,1 милијарде динара

Извор: блиц.рс



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНА РАДНА МЕСТA

632
Администрација и управа         12
Трговина и услуге                                22 
Медицина                                         24
Здравство и социјална заштита          29
Култура и информисање                                         30
Индустрија и грађевинарство                 30
Наука и образовање                                                31
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Администрација и управа

                Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА
ПОРЕСКА УПРАВА

На основу члана 169б Закона о пореском поступ-
ку и пореској 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, 
95/18, 86/19), члана 9 став 1 Уредбе о интерном 
и јавном конкурсу за попуњавање радних мес-
та у државним органима („Сл. гласник РС“, бр. 
2/19) и Закључка Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно анга-
жовање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-11819/2019 од 27.11.2019. године, 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, Бео-
град, Саве Машковића 3-5

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: млађи порески 
инспектор за послове контроле, у 

звању млађи порески саветник
Филијала Ц Панчево, Одељење 
за пореску контролу, Одсек за 

контролу повраћаја ПДВ-а, рефакције 
акцизе, евидентирањe промета и 

нерегистроване, односно непријављене 
делатности, са местом рада Панчево

1 извршилац

Опис послова: Обавља најједноставније посло-
ве контроле пдв и контролу рефакције акцизе, 
код правних лица, предузетника и физичких 
лица, по налозима Централе и филијале, обавља 
послове контроле евидентирањa промета преко 
фискалне касе, код правних лица, предузетни-
ка и физичких лица и контролу нерегистроване, 
односно непријављене делатности, учествује у 
попису робе код пореских обвезника, израђује 
записнике и нацрте решења, издаје прекршајни 
налог односно сачињава обавештење о учиње-
ном прекршају, учествује у сачињавању и под-
ношењу извештаја о постојању основа сумње да 
је извршено пореско кривично дело, учествује 
у спровођењу поступка поводом жалбе, дос-
тавља жалбе надлежном другостепеном органу; 
одговоран је за тачно и благовремено ажури-
рање података о контроли у апликацији кон-
троле. Обавља и друге послове из надлежности 
одељења по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету, положен државни стручни 
испит и испит за инспектора, завршен приправ-
нички стаж или најмање 5 година радног ста-
жа у државним органима; као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

2. Радно место: порески инспектор 
1 за послове контроле, у звању 

порески саветник I
Филијала Б Ужице, Одељење за пореску 
контролу, Одсек за контролу повраћаја 

ПДВ-а, рефакције акцизе, евидентирања 
промета и нерегистроване, односно 

непријављене делатности, Група за ПДВ 
и акцизе, са местом рада Ужице

1 извршилац

Опис послова: Обавља сложене послове кон-
троле ПДВ-а и контролу рефакције акцизе, код 
правних лица, предузетника и физичких лица, 
по налозима Централе и филијале, као и контро-
ле које се врше у сарадњи са Пореском поли-
цијом; израђује записнике и нацрте решења, 
издаје прекршајни налог односно сачињава оба-
вештење о учињеном прекршају и/или извештај 
о постојању основа сумње да је извршено порес-
ко кривично дело; спроводи поступак поводом 
жалбе, доставља жалбе надлежном другостепе-
ном органу; одговоран је за тачно и благовре-
мено ажурирање података о контроли у апли-
кацији контроле. Обавља и друге послове из 
надлежности одељења по налогу руководиоца 
Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким 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 стру-
ци од најмање 5 година, као и компетенције 
потребне за рад на радном месту.

3. Радно место: аналитичко-порески 
послови наплате за предузетнике 

и физичка лица, у звању млађи 
порески саветник

Филијала Б Суботица, Одељење 
за наплату, Одсек за наплату за 

предузетнике и физичка лица, са местом 
рада Суботица
1 извршилац

Опис послова: Обавља следеће послове 
наплате за предузетнике и физичка лица: иден-
тификује пореске обвезнике који имају дос-
пели а неплаћени порески дуг; утврђује да ли 
постоји опасност да порески обвезници осује-
те, онемогуће или учине неефикасним напла-
ту пореза који је доспео за наплату; спроводи 
поступак обезбеђења наплате пореза који је 
доспео за наплату установљавањем прет-
ходне мере на новчаним средствима; спроводи 
поступке редовне наплате, односно припрема 
подсетнике, издаје опомене и припрема упозо-
рења за пореске обвезнике; спроводи поступке 
принудне 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 основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 

на факултету, положен државни стручни испит 
и завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима; као 
и неопходне компетенције за рад на овом рад-
ном месту. 

4. Радно место: порески инспектор 
за послове контроле 2, у звању 

порески саветник
Централа, Сектор за издвојене 

активности, Одељење за контролу 
Ваљево, Одсек за контролу, са местом 

рада Ваљево
1 извршилац

Опис послова: Обавља мање сложене посло-
ве контроле из надлежности Одсека за контро-
лу са високим нивоом стручне оспособљености 
и самосталности у раду, по налозима Централе, 
као и контроле које се врше у сарадњи са Порес-
ком полицијом; израђује нацрте решења пореза 
на пренос апсолутних права, пореза на наслеђе 
и поклон, води поступак у вези утврђеног поре-
за на употребу, држање и ношење добара, врши 
процену тржишне вредности непокретности, 
врши надзор над спровођењем Закона о спре-
чавању прања новца и финансирања терори-
зма; надзор над измирењем новчаних обавеза 
у комерцијалним трансакцијама између прив-
редних субјеката и спроводи принудно извр-
шење мере заштите конкуренције, подноси оба-
вештење о учињеном прекршају или извештај о 
постојању основа сумње да је извршено порес-
ко кривично дело; спроводи поступак поводом 
жалбе, доставља жалбе надлежном другостепе-
ном органу. Обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне или економске науке или високо 
образовање из научне, односно стручне области 
у оквиру образовно-научног поља техничко-тех-
нолошких наука или друштвено-хуманистич-
ких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит и испит за инспектора, 
радно искуство у струци од најмање 3 године, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

5. Радно место: студијско-
аналитички послови наплате 2, у 
звању млађи порески саветник

Централа, Сектор за издвојене 
активности, Одељење за наплату, Одсек 

за наплату, са местом рада Београд, 
Централа

1 извршилац

Опис послова: Уз редован надзор руководиоца 
обавља најједноставније послове везане за при-
прему годишњих, динамичких и посебних пла-
нова наплате јавних прихода и планова редовне 
и принудне наплате јавних прихода у надлеж-
ности Сектора; учествује у праћењу извршења 
годишњих, динамичких и посебних планова 
наплате јавних прихода и планова редовне и 
принудне наплате јавних прихода у надлеж-
ности Сектора; учествује у изради извештаја 
из области редовне и принудне наплате јавних 
прихода и одлагања плаћања дугованог поре-
за у надлежности Сектора; спроводи поступке 
редовне наплате, односно припрема подсетни-
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ке, издаје опомене и припрема упозорења за 
пореске обвезнике; спроводи поступке уста-
новљавања привремене мере; спроводи поступ-
ке установљавања претходне мере; спрово-
ди поступке принудне наплате на новчаним 
средствима, заради, односно накнади зараде, 
односно пензији, као и на другим врстама при-
хода на текућим рачунима физичких лица, на 
готовом новцу и хартијама од вредности и ште-
дним улозима; припрема одговарајуће акте по 
предметима примљеним од пореских обвезника 
која се односе на послове редовне и принудне 
наплате и одлагање плаћања дугованог пореза 
у надлежности Сектора; обавља и друге послове 
по налогу шефа Одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не области правне или економске науке однос-
но стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких наука или 
друштвено-хуманистичких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, положен државни стручни испит, 
завршен приправнички стаж или најмање пет 
година радног стажа у државним органима, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

6. Радно место: послови подршке, у 
звању млађи 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 прикупљања 
и обраде података потребних за рад информа-
ционог система за људске ресурсе; врши ана-
лизу података и израђује извештаје за потребе 
Сектора; учествује у анализама и планирању 
пројеката за управљање људским ресурсима; 
учествује у анализама и дефинисању захтева 
пружаоцима услуга у циљу унапређења инфор-
мационог система за људске ресурсе; пружа тех-
ничку помоћ корисницима апликативног соф-
твера унутар сектора; обавља и друге послове 
по налогу шефа одсека.

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области у оквиру образов-
но-научног поља друштвено-хуманистичких, 
природно-математичких или техничко-техно-
лошких наука на основним академским студија-
ма у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен 
државни стручни испит; завршен приправнич-
ки стаж или најмање пет година радног стажа у 
државним органима, као и потребне компетен-
ције за рад на радном месту.

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: про-
вера општих функционалних компетенција, про-
вера посебних функционалних компетенција, 
провера понашајних компетенција и интервју са 
Конкурсном комисијом. У свакој фази изборног 
поступка врши се вредновање кандидата и само 

кандидат који испуни унапред одређено мерило 
за проверу одређене компетенције у једној фази 
изборног поступка може да учествује у прове-
ри следеће компетенције у истој или наредној 
фази. 

Кандидатима који учествују у изборном 
поступку прво се проверавају опште функцио-
налне компетенције. У изборном поступку за сва 
извршилачка радна места проверавају се:

Опште функционалне компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије - провераваће се путем теста;
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“ 
(поседовањa знања и вештина у основама 
коришћења рачунара, основама коришћења 
интернета, обради текста и табеларне калку-
лације), ако учесник конкурса поседује важећи 
сертификат, потврду или други одговарајући 
доказ о поседовању знања и вештина из наве-
дених области и жели да на основу њега буде 
ослобођен тестирања компетенције „дигитална 
писменост“, неопходно је да уз пријавни образац 
(уредно и у потпуности попуњен у делу * Рад на 
рачунару), достави и тражени доказ у оригина-
лу или овереној фотокопији. Конкурсна комисија 
може одлучити да се кандидату изврши провера 
наведене компетенције ако увидом у доставље-
ни доказ не може потпуно да оцени поседовање 
ове компетенције.

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

IV Провера посебних функционалних 
компетенција: Након пријема извештаја о 
резултатима провере општих функционалних 
компетенција, међу кандидатима који су испу-
нили мерила за проверу општих функционалних 
компетенција врши се провера посебних функ-
ционалних компетенција и то:

За радно место под редним бројем 1. 
млађи порески инспектор за послове контроле 
проверавају се следеће посебне функционалне 
компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, основе 
казненог права и казненог поступка, основе пре-
кршајног права и прекршајни поступак, основе 
привредног права и привредног пословања, 
поступак инспекцијског надзора и основе мето-
дологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине 
комуникације и конструктивног решавања кон-
фликaта) провераваће се путем симулације пис-
мено.
2. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу 
на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађа-
на, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације 
писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-

но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о привредним друштвима) 
провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 2. 
порески инспектор 1 за послове контроле про-
веравају се следеће посебне функционалне ком-
петенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, основе 
казненог права и казненог поступка, основе пре-
кршајног права и прекршајни поступак, основе 
привредног права и привредног пословања, 
поступак инспекцијског надзора и основе мето-
дологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине 
комуникације и конструктивног решавања кон-
фликaта) провераваће се путем симулације пис-
мено.
2. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу 
на добит правних лица, Закон о ПДВ-у, Закон 
о акцизама, Закон о порезу на доходак грађа-
на, Закон о доприносима за обавезно социјално 
осигурање) провераваће се путем симулације 
писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о привредним друштвима) 
провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 3. ана-
литичко-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 поступак, правила извршења решења 
донетог у управном поступку, посебни управни 
поступци, управни спорови, правила поступка, 
извршење донетих судских пресуда, пракса/ста-
вови Управног суда) провераваће се путем симу-
лације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, израда секторских анализа, еx ante и ex 
post анализа ефеката јавних политика/прописа) 
провераваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку 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 рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о стечају, Закон о привред-
ним друштвима, Закон о облигационим односи-
ма) провераваће се путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 4. 
порески инспектор за послове контроле 2 про-
веравају се следеће посебне функционалне ком-
петенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – инспекцијски послови (општи 
управни поступак и управни спорови, основе 
казненог права и казнени поступак, основе пре-
кршајног права и прекршајни поступак, основе 
привредног права и привредног пословања, 
поступак инспекцијског надзора и основе мето-
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дологије анализе ризика, функционални једин-
ствени информациони систем, основе вештине 
комуникације и конструктивног решавања кон-
фликaта) провераваће се путем симулације пис-
мено.
2. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, израда секторских анализа) провера-
ваће се путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку 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 рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о професионалној рехаби-
литацији и запошљавању особа са инвалиди-
тетом, Закон о наслеђивању) провераваће се 
путем симулације писмено.

За радно место под редним бројем 5. сту-
дијско-аналитички послови наплате 2 провера-
вају се следеће посебне функционалне компе-
тенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – студијско-аналитички послови 
(прикупљање и обрада података из различи-
тих извора, укључујући и способност критичког 
вредновања и анализирања доступних инфор-
мација, израда секторских анализа) провера-
ваће се путем симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – управно-правни послови (општи 
управни поступак, правила извршења решења 
донетог у управном поступку) провераваће се 
путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку 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 рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о општем управном поступ-
ку, Закон о професионалној рехабилитацији и 
запошљавању особа са инвалидитетом, Закон о 
наслеђивању) провераваће се путем симулације 
писмено.

За радно место под редним бројем 6. 
послови подршке проверавају се следеће посеб-
не функционалне компетенције:
1. Посебне функционалне компетенције за 
област рада – послови управљања људским 
ресурсима (радно-правни односи у државним 
органима, информациони систем за управљање 
људским ресурсима) провераваће се путем 
симулације писмено.
2. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – прописи и акти из надлежности и 
организације органа (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији) провераваће се 
путем симулације писмено.
3. Посебне функционалне компетенције за рад-
но место – релевантни прописи из делокруга 
радног места (Закон о општем управном поступ-
ку, Закон о државној управи) провераваће се 
путем симулације писмено.

V Провера понашајних компетенција за 
сва радна места: Понашајне компетенције 
(управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет) провераваће се путем: пси-
хометријских тестова и интервјуа базираног на 
компетенцијама.

VI Интервју са Конкурсном комисијом и 
вредновање кандидата за сва извршилач-
ка радна места: Процена мотивације за рад на 
радном месту у органу и прихватање вредности 
државних органа – провераваће се путем интер-
вјуа са Конкурсном комисијом (усмено).

VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве на јавни конкурс: Минис-
тарство финансија – Пореска управа, 11000 Бео-
град, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни 
конкурс за попуњавање извршилачког радног 
места (навести назив места)”.

VIII Лица која су задужена за давање 
обавештења о јавном конкурсу у перио-
ду од 08 до 12 сати: Министарство финансија, 
Пореска управа, Јелена Билић, 011/3950-521.

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

X Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном 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 кадрови-
ма и Пореске управе. Штампана верзија обрасца 
пријаве доступна је на адреси: Министарство 
финансија – Пореска управа, 11000 Београд, 
Саве Машковића 3-5. Приликом предаје прија-
ве 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 
састави списак кандидата међу којима се спро-
води 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 
назначен за доставу обавештења.

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 држављан-
ству; оригинал или оверена фотокопија дипло-
ме којом се потврђује стручна спрема; оригинал 
или оверена фотокопија доказа о положеном 
државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним пра-
восудним испитом уместо доказа о положеном 
државном стручном испиту подносе доказ о 
положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном 

спремом и у ком временском периоду је стечено 
радно искуство.

Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству и 
извода из матичне књиге рођених, подноси ори-
гинал или оверену фотокопију решења о рас-
поређивању или премештају на радно место у 
органу у коме ради или решења да је државни 
службеник нераспоређен.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 1. марта 2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама.

XIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли фазе изборног поступка, 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом позивају 
се да у року од пет радних дана од дана пријема 
обавештења, доставе наведене доказе који се 
прилажу у конкурсном поступку. Кандидати који 
не доставе 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 Министарство финан-
сија – Пореска управа, 11000 Београд, Саве 
Машковића 3-5. 

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти којима се доказује на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком 
временском периоду је стечено радно искуство), 
дужни су да их доставе у оригиналу или овере-
ној фотокопији, према услову о дужини радног 
искуства у струци из радних места на која кон-
куришу.

XIV Трајање радног односа: За сва радна 
места заснива се однос на неодређено време.

Чланом 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 и 95/18), прописано је да 
су кандидатима при запошљавању у државни 
орган под једнаким условима доступна сва рад-
на места и да се избор кандидата врши на осно-
ву провере компетенција. 

Као државни службеник на извршилачком рад-
ном месту може да се запосли и лице које нема 
положен државни стручни испит, али је дуж-
но да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити пред-
ност за заснивање радног односа. Пробни рад 
је обавезан за све који први пут заснивају радни 
однос у државном органу. Пробни рад за рад-
ни однос на неодређено време траје шест месе-
ци - државни службеник на пробном раду који 
је засновао радни однос на неодређено време 
и државни службеник који је засновао радни 
однос на неодређено време, а који нема поло-
жен државни стручни испит, полаже државни 
стручни испит у року од шест месеци од дана 
заснивања радног односа. 
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За радна места под редним бројем 1 и 3 канди-
дати који су се добровољно изјаснили о припад-
ности националној мањини у пријави у смислу 
члана 11 став 4 и 5 Уредбе о интерном и јав-
ном 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 бодо-
ва припада националној мањини, предност на 
ранг листи у односу на друге једнако вреднова-
не кандидате припаднике националне мањине 
има кандидат коме су са више бодова вреднова-
не понашајне компетенције, у случају једнаког 
бодовања понашајних компетенција предност 
има кандидат који је са више бодова вреднован 
на интервјуу са Комисијом, а у случају једнаког 
бодовања на интервјуу са Комисијом предност 
има кандидат који је са више бодова вреднован 
на посебним функционалним компетенцијама.

XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступ-
ку: Са кандидатима чије су пријаве благовре-
мене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести почев од 10.02.2020. године, 
о чему ће учесници конкурса бити обавеште-
ни на начин који су навели у својим пријавама. 
Провера општих функционалних компетенција, 
посебних функционалних компетенција и интер-
вју са Конкурсном комисијом ће се обавити у 
просторијама Министарства Финансија - Порес-
ке управе, Београд, Краља Милана 5. Провера 
понашајних компетенција ће се обавити у прос-
торијама Службе за управљање кадровима, Бео-
град, 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 контакте е-mail адресе и 
бројеве телефона, које наведу у својим обрас-
цима пријаве.

XVI Документа о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима/уверење о 
положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службе-
ни гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично 
тумачење) прописано је, између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у скла-
ду са законом, врши увид у податке о чињени-
цама 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, прибавља и обрађује личне податке о 
чињеницама о којима се води службена евиден-
ција 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 пријаве, заокружи на који начин жели 
да се прибаве његови подаци из службених еви-
денција.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве или непотпуне пријаве биће одба-
чене. Јавни конкурс спроводи Конкурсна коми-
сија коју је именовао директор Пореске управе.

Овај конкурс објављује се на интернет страни 

Пореске управе, на порталу e-Управе, у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање и  на интернет страни Службе за 
управљање кадровима.

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

БЕОГРА Д

КАНЦЕЛАРИЈA ЗА РЕВИЗИЈУ 
СИСТЕМА УПРАВЉАЊА

СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ

На основу члана 54 Закона о државним служ-
беницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 
95/18) и члана 9 став 1 Уредбе о интерном и 
јавном 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 попуњава радно место: 
Канцеларија за ревизију система управљања 
средствима Европске уније, Београд, Немањина 
11 

II Радно место које се попуњава:

1. Радно место координатор послова 
ревизије, у звању виши саветник

у Групи за ревизију програма изградња 
институција и јачање капацитета; 

друштвено-економски развој и 
регионални развој; запошљавање, 
социјална политика, образовања, 

промовисање родне равноправности и 
развој људских ресурса, Национални 

акциони програм
1 извршилац

Опис послова: Координира рад чланова мешо-
витих тимова ревизије; припрема оперативне 
планове рада ревизије и учествује у припреми 
стратешких годишњих планова ревизије; при-
према годишњи плана рада Канцеларије из свог 
делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и 
рационалније извођење ревизија и развоју тех-
ничке и технолошке подршке током оствари-
вања ревизије; израђује ревизорски извештај; 
учествује у припреми годишњег извештаја о 
ревизорским активностима и годишњег миш-
љења за програм из делокруга Групе, који се 
подносе Европској комисији; припрема годишња 
мишљења о завршном извештају о трошковима 
целокупног или делимичног затварања програ-
ма који се подноси Европској комисији; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе.
Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 7 
година радног искуства у струци; ревизорски 
сертификат: овлашћени ревизор; овлашћени 
интерни ревизор; овлашћени интерни реви-
зор у јавном сектору и државни ревизор, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

2. Радно место за стручне пословe 
ревизије, у звању самостални 

саветник
у Групи за ревизију у оквиру програма 
регионална и територијална сарадња

1 извршилац

Опис послова: Стара се о припреми опера-
тивних планова рада ревизије; учествује у при-
преми годишњи план рада Канцеларије из свог 
делокруга; стара се да обезбеди ефикасније и 
рационалније извођење ревизија у развоју тех-
ничке и технолошке подршке током оствари-
вања ревизије; припрема ревизорски извештај; 
учествује у припреми годишњег извештаја о 
ревизорским активностима и годишњег миш-
љења за програм из делокруга Групе, који се 
подносе Европској комисији; припрема годишња 
мишљења о завршном извештају о трошковима 
целокупног или делимичног затварања програ-
ма које се подноси Европској комисији; обавља 
и друге послове по налогу руководиоца Групе. 
Услови: стечено високо образовање на основ-
ним академским студијама у обиму од 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године 
или специјалистичким студијама на факултету; 
положен државни стручни испит; најмање 5 
година радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина 4

IV Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата (за оглашено радно место): Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних 
фаза у којима се проверавају опште функцио-
налне, посебне функционалне и понашајне ком-
петенције и фазе у којој се спроводи интервју са 
комисијом.

У изборном поступку за наведена изврши-
лачка радна места проверавају се: 

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

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције - дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо тес-
товне провере. 
 
Провера посебних функционалних ком-
петенција: Након пријема извештаја о резул-
татима провере општих функционалних ком-
петенција, међу кандидатима који су испунили 
мерила за проверу општих функционалних ком-
петенција, врши се провера посебних функцио-
налних компетенција, и то:
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Посебна функционална компетенција за област 
рада послови ревизије - Ревизија система, реви-
зија успешности, финансијска ревизија и реви-
зија усаглашености са прописима - провераваће 
се путем симулације (усмено).

Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - Прописи из делокруга радног 
места (Закон о потврђивању оквирног споразу-
ма између Владе Републике Србије и Комисије 
Европских заједница о правилима за сарадњу 
која се односе на финансијску помоћ Европске 
заједнице Републици Србији у оквиру спро-
вођења помоћи према правилима инструмената 
претприступне помоћи ИПА I и ИПА II) - прове-
раваће се писмено путем есеја.

Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - страни језик (Енглески Б1) - 
провераваће се писмено путем есеја.

Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - Технике прикупљања података 
(Excel - напредни ниво) - провераваће се писме-
ном симулацијом.

Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције (управљање информа-
цијама, управљање задацима и остваривање 
резултата, оријентација ка учењу и променама, 
изградња и одржавање професионалних одно-
са, савесност, посвећеност и интегритет, упра-
вљање људским ресурсима) - провераваће се 
путем психометријских тестова, узорака пона-
шања и интервјуа базираном на компетенција-
ма.

Интервју са комисијом и вредновање кан-
дидата: Процена мотивације за рад на радном 
месту и прихватање вредности државних органа 
- провераваће се путем интервјуа са комисијом 
(усмено). Информације o материјалимa за при-
прему кандидата за проверу општих функцио-
налних компетенција могу се наћи на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима, 
www.suk.gov.rs. Информације о материјалима 
за припрему кандидата за проверу посебних 
функционалних компетенција могу се наћи на 
интернет презентацији Канцеларије за ревизију 
система управљања средствима Европске уније, 
www.aa.gov.rs.

V Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Конкурсна комисија је одлучила да ће се међу 
кандидатима који конкуришу на наведено радно 
место, чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве и потпуне, и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, 
на основу података наведених у обрасцу прија-
ве на конкурс, провера наведених компетенција 
обавити почев од 16. јануара 2019. године. 

Провера општих функционалних компетенција 
и понашајних компетенција за оглашено радно 
место ће се обавити у Служби за управљање 
кадровима, у Палати „Србија“ Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 2 (источно крило). Про-
вера посебних функционалних компетенција и 
интервју са комисијом за оглашено радно место 
ће се обавити у просторијама Канцеларије за 
ревизију система управљања средствима Европ-
ске уније (Београд, Немањина 4, осми спрат). 

Кандидати ће о датуму, месту и времену сва-
ке фазе изборног поступка бити обавештени 
на контакте (бројеве телефона или имејл-ад-
ресе), које наведу у својим обрасцима пријаве 

или путем телеграма на адресу коју су навели у 
обрасцу пријаве.

VI Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Пријава на кон-
курс шаље се поштом на адресу Канцеларије за 
ревизију система управљања средствима Европ-
ске уније, Немањина 11, 11000 Београд, или 
предаје непосредно у писарници Владе Репу-
блике Србије, Београд, Немањина 11, са наз-
наком „За јавни конкурс за попуњавање извр-
шилачког радног места координатор послова 
ревизије” односно „За јавни конкурс за попуња-
вање извршилачког радног места за стручне 
послове ревизије”. 

VII Лицa којa су задужена за давање оба-
вештења: Татјана Весковић и Ања Јевремовић 
тел: 011/3639-978, Канцеларија за ревизију сис-
тема управљања средствима Европске уније, од 
10 до 13 часова.

VIII Општи услови за запослење: 
држављанство Републике Србије; да је учес-
ник 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.

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

X Пријава на јавни конкурс: Пријава на јав-
ни конкурс врши се на Обрасцу пријаве који 
је доступан на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима www.suk.gov.rs, и 
Канцеларије за ревизију система управљања 
средствима Европске уније www.aa.gov.rs или 
у штампаној верзији на писарници Владе Репу-
блике Србије, Београд, Немањина 11.

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

XI Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; ориги-
нал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о положеном државном 
стручном испиту за рад у државним органима 
(кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосуд-
ном испиту); оригинал или оверена фотокопија 
доказа о радном искуству у струци (потврда, 
решење и други акти из којих се види на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јав-
ни конкурс, уместо уверења о држављанству 
и извода из матичне књиге рођених подноси 
решење о распоређивању или премештају на 

радно место у органу у коме ради или решење 
да је нераспоређен.
 
Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управама 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити и фотокопије докумената које су оверене 
пре 01. марта 2017. године у основним судови-
ма, односно општинским управама. Фотокопије 
докумената које нису оверене од надлежног 
органа неће се разматрати.

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу: Канцеларија за ревизију сис-
тема управљања средствима Европске уније, 
Београд, Немањина 11. 

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, која се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног 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 фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на која конкуришу. 

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

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду у трајању од шест месеци. Кандидати 
без положеног државног стручног испита при-
мају се на рад под условом да тај испит положе у 
року од шест месеци од дана заснивања радног 
односа.

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

Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у државним органима / уверење 
о положеном правосудном испиту. Одредбом 
члана 9 и члана 103 Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016) 
прописано је, између осталог, да у поступку који 
се покреће по захтеву странке орган може да 
врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којима се води службена 
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евиденција када је то неопходно за одлучи-
вање, осим ако странка изричито изјави да ће те 
податке прибавити сама. Потребно је да канди-
дат у делу Изјава*, у обрасцу пријаве, заокружи 
на који начин жели да се прибаве његови пода-
ци из службених евиденција.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао директор Канцеларије за ревизију 
система управљања средствима Европске уније. 

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.aa.gov.rs) и огласној табли Канцела-
рије за ревизију система управљања средствима 
Европске уније: на интернет презентацији Служ-
бе за управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на 
порталу е-Управе, на интернет презентацији, 
огласној табли и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

ОСНОВНО ЈАВНО ТУЖИЛАШТВО У 
МЛАДЕНОВЦУ

Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, сход-
но члану 34 Закона о јавном тужилаштву („Служ-
бени гласник Републике Србије” број 116/08, 
104/09, 101/10, 78/11, 101/11, 38/12, 121/12, 
101/13, 111/14, 106/15 и 63/16), члану 49 и члану 
61 Закона о државним службеницима („Службе-
ни гласник Републике Србије” број 79/05, 81/05, 
83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18), члану 9 Уредбе о о интерном и јавном 
конкурсу за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник Републике 
Србије” број 2/19), на основу Правилника о сас-
таву конкурсне комисије, начину провере компе-
тенција, критеријумима и мерилима за избор на 
извршилачка радна места у судовима и јавним 
тужилаштвима („Службени гласник Републике 
Србије” број 30/19) члана 11 и члана 16 Правил-
ника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Основном јавном тужилаштву у 
Младеновцу А. бр. 173/19 од 11.03.2019. годи-
не, Закључка Комисије за давање сагласности 
за ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 бр. 112-
10684/2019  од 30.10.2019. године и Решења 
Основног јавног тужилаштва у Младеновцу 
А.бр.700/19 од 11.12.2019. године оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА У ОСНОВНОМ 
ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ У 

МЛАДЕНОВЦУ

I Орган у коме се попуњава радно место: 
Основно јавно тужилаштво у Младеновцу, Улица 
краља Александра Обреновића 76, Младеновац

II Радно место које се попуњава:

Радно место тужилачки помоћник - 
виши тужилачки сарадник у звању 

самостални саветник
1 извршилац на неодређено време

Опис послова: помаже јавном тужиоцу и заме-
нику јавног тужиоца у раду, прати судску прак-
су, израђује тужилачке акте, узима на записник 
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, 
самостално предузима процесне радње, врши 
под надзором и по упутствима јавног тужиоца, 
односно заменика јавног тужиоца послове пред-
виђене законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту тужилачки 
помоћник - виши тужилачки сарадник у 
звању самостални саветник: стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од 
најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студија-
ма, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен правосудни 
испит и најмање две године радног искуства у 
струци након положеног правосудног испита и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

III Општи услови за запослење: да је учес-
ник конкурса држављанин Републике Србије; 
да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику 
конкурса раније није престајао радни однос у 
државном органу због теже повреде дужности 
радног односа; да учесник конкурса није осуђи-

ван на казну затвора од најмање шест месеци 
(члан 45 став 1 Закона о државним службени-
цима).

IV У изборном поступку конкурсна коми-
сија ће проверити опште и посебне функцио-
налне компетенције и понашајне компетенције, 
након чега ће комисија обавити разговор са кан-
дидатима, по следећим фазама:

Провера општих функционалних компе-
тенција и то :
- организација и рад државних органа Републи-
ке Србије (провера ће се вршити писаним тес-
том);
- дигитална писменост (провера ће се вршити 
практичним радом на рачунару или увидом у 
доказ о познавању рада на рачунару);
- пословна комуникација (провера ће се вршити 
писаном симулацијом).

Посебне функционалне компетенције 
које ће се проверавати у изборном поступ-
ку су: 
- посебна функционална компетенција у области 
рада управе у јавном тужилаштву (провера ће 
се вршити писаним тестом и разговором са кан-
дидатом); 
- посебна функционална компетенција за радно 
место тужилачки помоћник - поседовање знања 
и вештина за израду нацрта тужилачких одлука 
и других аката (провера ће се вршити писаним 
тестом и разговором са кандидатом);
- посебна функционална компетенција за рад-
но место тужилачки помоћник -вештине упра-
вљања преткривичним поступком (провера ће 
се вршити писаним тестом и разговором са кан-
дидатом).

Након провере општих и посебних функ-
ционалних компетенција спровешће се 
провера понашајних компетенција, и то: 
управљање информацијама, управљање зада-
цима и остваривање резултата, оријентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвеће-
ност и интегритет (проверу врши дипломирани 
психолог на основу интервјуа базираног на ком-
петенцијама).

Након провере понашајних компетенција кон-
курсна комисија ће обавити интервју са канди-
датом који подразумева разговор са кандидатом 
у циљу процене мотивације за рад на радном 
месту и прихватања вредности државних орга-
на.
Све наведене компетенције конкурсна коми-
сија ће проверити у року од два месеца, рачу-
најући од дана истека рока за пријаву на оглас 
по предметном конкурсу. База питања за про-
веру општих функционалних компетенција биће 
објављена на интернет страници тужилаштва 
https://ml.os.jt.rs.
О датуму и месту провере функционалних ком-
петенција кандидати ће бити накнадно оба-
вештени, на начин на који су се одлучили да 
примају обавештења у вези са конкурсом.

Свака фаза изборног поступка у селекцији кан-
дидата биће елиминациона. Кандидати који су 
освојили један бод у провери одређене компе-
тенције, искључују се из даљег изборног поступ-
ка.
V Место рада: Основно јавно тужилаштво у 
Младеновцу, Улица краља Александра Обрено-
вића 76, Младеновац.

Администрација и управа
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VI Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Основно јавно тужилаштво у Младе-
новцу, Улица краља Александра Обреновића 76, 
Младеновац, са назнаком: „За јавни конкурс”.

VII Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Далиборка Златовић, кон-
такт телефон: 011/8244-145.

VIII Рок за подношење пријава: Рок за под-
ношење пријава је 8 (осам) дана од дана огла-
шавања јавног конкурса у периодичном издању 
огласа Националне службе за запошљавање.

Пријава на конкурс у државном органу садржи: 
податке о конкурсу; личне податке, адресу ста-
новања, телефон, електронску адресу, образо-
вање, стручне и друге испите подносиоца прија-
ве који су услов за заснивање радног односа, 
податак о знању рада на рачунару, податак о 
знању страног језика, додатне едукације, рад-
но искуство, посебне услове, добровољно дату 
изјаву о припадности националној мањини, 
потребне изјаве од значаја за учешће у конкурс-
ним поступцима у државним органима.

Пријава на конкурс може се поднети путем 
поште или непосредно на адресу наведену у 
тексту огласа. 
Пријава на конкурс подноси се на Обрасцу прија-
ве који је доступан на интернет страници Осно-
вног јавног тужилаштва у Младеновцу: https://
ml.os.jt.rs или, у штампаној верзији, у просто-
ријама Основног јавног тужилаштва у Младе-
новцу, Улица краља Александра Обреновића 76.

Приликом пријема пријаве на јавни конкурс, 
пријава добија шифру под којом подносилац 
пријаве учествује на јавном конкурсу. Подно-
силац пријаве биће обавештен о додељеној 
шифри у року од три  дана од дана пријема 
пријаве на начин на који је у пријави назначио 
за доставу обавештења.
Списак кандидата који испуњавају услове за 
запослење на радном месту и међу којима се 
спроводи изборни поступак, објављује се на 
интернет презентацији тужилаштва према 
шифрама њихове пријаве.
IX Докази који се прилажу уз пријаву за 
конкурс 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 „диги-
тална писменост”, осим ако конкурсна комисија 
одлучи да приложени доказ не може да се при-
хвати као доказ којим се кандидат ослобађа про-
вере ове компетениције.

X Остали докази које прилажу само канди-
дати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са комисијом: 
извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству; уверење да се против кандида-
та не води кривични поступак (не старије од 6 
месеци); уверење да кандидат није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци (не ста-
рије од 6 месеци); потврда да кандидату раније 
није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа 
(само они кандидати који су радили у држав-
ном органу); диплома којом се потврђује струч-
на спрема; доказ о радном искуству у струци 
(потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима и са којом стручном спремом 
је стечено радно искуство); уверење о положе-
ном правосудном испиту.

Кандидати који су успешно прошли фазе избор-
ног поступка пре интервјуа са конкурсном коми-
сијом позваће се да у року од пет радних дана 
од дана пријема обавештења приложе остале 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који у остављеном року не приложе 
остале доказе који се прилажу у конкурсном 
поступку, односно који на основу достављених 
или прибављених доказа не испуњавају услове 
за запослење, писаним путем се обавештавају 
да су искључени из даљег изборног поступ-
ка. Докази се достављају на адресу наведену у 
огласу.

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или овере-
ној фотокопији код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису имено-
вани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским 
јединицама, пријемним канцеларијама основ-
них судова, односно општинским управама, као 
поверени посао). Као доказ се могу приложити 
и фотокопије докумената које су оверене пре 1. 
марта 2017. године у основним судовима, однос-
но општинским управама.

Доказе о испуњености услова за запослење који 
су садржани у службеним евиденцијама при-
бавља државни орган, осим ако кандидат не 
изјави да ће сам доставити потребне доказе. 

Потребно је да се учесник конкурса у пријави на 
конкурс изјасни за коју од предвиђених могућ-
ности се опредељује, да орган прибави податке 
о којима се води евиденција по службеној дуж-
ности или да ће то кандидат учинити сам.

Документа о којима се води евиденција по служ-
беној дужности су: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству; уверење да 
се против кандидата не води кривични посту-
пак, уверење да није осуђиван, уверење о поло-
женом правосудном испиту.

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Основног јавног 
тужилаштва у Младеновцу https://ml.os.jt.rs 

XI Трајање радног односа: За наведено рад-
но место радни однос се заснива на неодређено 
време.

НАПОМЕНЕ: Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду трајању од шест месеци. Неблаговре-
мене, недопуштене, неразумљиве или непотпу-
не пријаве биће одбачене. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Овај оглас објављује се на интернет презента-
цији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање, на пор-
талу е-Управе, као и на интернет презентацији 
и огласној табли Основног јавног тужилаштва у 
Младеновцу. 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 
67/07-исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 
95/18), члана 9 став 1, чл. 10, чл. 11, 12. ст. 1 
и 2 и чл. 13 Уредбе о интерном и јавном кон-
курсу за попуњавање радних места у државним 
органима („Службени гласник РС”, број 2/19) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за 
ново запошљавање и додатно радно ангажо-
вање код корисника јавних средстава 51 број: 
112-9610/2019 од 27. септембра 2019. године 
и 51 број: 112-10791/2019 од 30. октобра 2019. 
године, оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Управа за заједничке послове републичких 
органа, Београд, Немањина 22-26 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место финансијско-
рачуноводствени аналитичар, у 

звању саветник
Одељење за финансијско-

рачуноводствене и аналитичке послове, 
Сектор за финансијско-материјалне 

послове
1 извршилац

Опис послова: Припрема извештаје, финан-
сијске прегледе и анализе, статистичке и остале 
извештаје везане за финансијско-материјално 
пословање; прати финансијске аспекте реали-
зације уговора; развија, припрема и предлаже 
финансијске планове; припрема опште и поје-
диначне акте у вези са финансијско рачуно-
водственим пословима; контролише припрему 
и обраду захтева за плаћање по различитим 
основама; даје стручна мишљања у вези са 
финансијским и рачуноводственим пословима 
и обавља друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање у оквиру образовно-научног 
поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, спе-
цијалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама 
на факултету, најмање три године радног иску-
ства у струци, положен државни стручни испит, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

2. Радно место за подршку 
књиговодственим пословима и 

финансијском извештавању, у звању 
млађи саветник

Одељење за књиговодствене послове 
и финансијско извештавање, Сектор за 

финансијско-материјалне послове
2 извршиoцa

Опис послова: Учествује у припреми подата-
ка неопходних за израду анализа, извештаја из 
области књиговодствених послова; учествује у 
контроли исправности и контирању књиговод-

Администрација и управа
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ствених исправа; учествује у обрачуну ПДВ-а; 
учествује и стара се о правилном вођењу помоћ-
них књига у складу са прописима о буџетском 
рачуноводству; учествује у изради закључних 
књижења и завршног рачуна; учествује у изра-
ди тромесечних извештаја о извршењу буџе-
та; усаглашава књиговодствено стање Управе 
са евиденцијом Управе за трезор; усаглашава 
књиговодствено стање са годишњим пописом 
имовине и обавеза и обавља друге послове по 
налогу начелника Одељења.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне области економ-
ске науке на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету и најмање 
једна година радног искуства у струци или нај-
мање пет година радног стажа у државним орга-
нима, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.

3. Радно место послови јавних 
набавки у поступцима јавне набавке 

мале вредности набавка добара, у 
звању саветник

Одсек за јавне набавке добара, 
Одељење за јавне набавке, Сектор за 
правне и административне послове

1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак јавних набав-
ки мале вредности добара; припрема конкурсну 
документацију, припрема огласе о јавној наба-
вци, позиве заинтересованим лицима; учествује 
у раду комисије; врши преглед и стручну оце-
ну понуда; израђује извештаје о стручној оце-
ни понуда; сачињава предлог одлуке о додели 
уговора или обустави поступка; сачињава уго-
воре о јавним набавкама и поступа по поднетом 
захтеву за заштиту права из поступака јавних 
набавки мале вредности добара; спроводи и 
друге врсте поступака по потреби и обавља дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне области правне 
науке на основним академским студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер ака-
демским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, положен стручни испит 
за службеника за јавне набавке, најмање три 
године радног искуства у струци, као и потребне 
компетенције за рад на радном месту.

4. Радно место послови јавних 
набавки у поступцима јавне набавке 

мале вредности набавка услуга, у 
звању саветник

Одсек за јавне набавке услуга, Одељење 
за јавне набавке, Сектор за правне и 

административне послове
1 извршилац

Опис послова: Спроводи поступак јавних 
набавки мале вредности услуга; припрема кон-
курсну документацију, припрема огласе о јав-
ној набавци, позиве заинтересованим лицима; 
учествује у раду комисије; врши преглед и струч-
ну оцену понуда; израђује извештаје о стручној 

оцени понуда; сачињава предлог одлуке о доде-
ли уговора или обустави поступка; сачињава 
уговоре о јавним набавкама и поступа по подне-
том захтеву за заштиту права из поступака јав-
них набавки мале вредности услуга; спроводи и 
друге врсте поступака по потреби и обавља дру-
ге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: стечено 
високо образовање из научне области правне 
или економске науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факулте-
ту, положен државни стручни испит, положен 
стручни испит за службеника за јавне набавке, 
најмање три године радног искуства у струци, 
као и потребне компетенције за рад на радном 
месту.

5. Радно место документалиста - 
архивар, у звању референт

Одсек за архивске послове, Одељење 
за административне послове, Сектор за 

правне и административне послове
2 извршиоца

Опис послова: Преузима и стара се о регис-
тратурском материјалу, евидентира кроз архив-
ске књиге; излучује трајне архивске грађе, 
пакује у архивске кутије, предаје Архиву Србије; 
здружује, комплетира архивиране предмете са 
допунама, доставља у рад предмете и обавља 
друге послове по налогу шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: образовање 
стечено у средњој школи друштвеног или тех-
ничког смера или гимназија, радно искуство у 
струци од најмање две године, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције 
за рад на радном месту.

III Место рада: Београд, Немањина 22-26

IV У изборном поступку провeравају се:

Опште функционалне компетенције

За извршилачка радна места под редним бројем 
1, 2, 3, 4 и 5 проверавају се: 
• организација и рад државних органа Републи-
ке Србије - провераваће се путем теста (писме-
но);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачуна-
ру);
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функ-
ционалне компетенције „дигитална писменост“, 
ако поседујете важећи сертификат, потврду или 
други одговарајући доказ о познавању рада на 
рачунару, на траженом нивоу и желите да на 
основу њега будете ослобођени тестирања ком-
петенције - дигитална писменост, неопходно је 
да уз пријавни образац (уредно и у потпуности 
попуњен у делу *Рад на рачунару), доставите и 
тражени доказ у оригиналу или овереној фото-
копији. Комисија ће на основу приложеног дока-
за донети одлуку да ли може или не може да 
прихвати доказ који сте приложили уместо тес-
товне провере.  

Информације o материјалимa за припрему кан-

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

Посебне функционалне компетенције: Након 
пријема извештаја о резултатима провере 
општих функционалних компетенција, међу кан-
дидатима који су испунили мерила за проверу 
општих функционалних компетенција, врши се 
провера посебних функционалних компетен-
ција, и то:

За извршилачко радно место под редним број 1: 
- Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (Плани-
рање буџета и извештавање), провераваће се 
путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место - прописи и акти из делокруга радног 
места (Закон о платама државних службеника 
и намештеника), провераваће се путем симула-
ције (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно 
место (Процедура – Израда финансијског плана 
рада Управе за заједничке послове републичких 
органа), провераваће се путем симулације (пис-
мено).

За извршилачко радно место под редним број 2: 
- Посебна функционална компетенција за област 
рада финансијско-материјални послови (Буџет-
ски систем Републике Србије), провераваће се 
путем симулације (писмено).
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место - Прописи и акти из делокруга радног 
места (Закон о платама државних службеника 
и намештеника), провераваће се путем симула-
ције (писмено).
- Посебна функционална компетенција за радно 
место (Процедура - Финансијско књиговодство) 
провераваће се путем симулације (усмено).

За извршилачко радно место под редним број 3 
и 4: 
- Посебна функционална компетенција за 
област рада послови јавних набавки (Методо-
логија за припрему конкурсних документација 
у поступцима јавних набавки), провераваће се 
путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно 
место - Прописи и акти из делокруга радног мес-
та (Интерни акт о ближем уређивању поступка 
јавне набавке у Управи за заједничке послове 
републичких органа), провераваће се путем 
симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место (Процедура – Процедура за поступак 
јавне набавке) провераваће се путем симула-
ције (усмено).

За извршилачко радно место под редним број 5: 
- Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (Канцеларијско 
пословање), провераваће се путем симулације 
(усмено).
- Посебна функционална компетенција за радно 
место (Уредба о категоријама регистратурског 
материјала с роковима чувања),  провераваће 
се путем симулације (усмено).
- Посебна функционална компетенција за рад-
но место (Процедура – Рад писарнице) провера-
ваће се путем симулације (усмено).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
компетенција могу се наћи на сајту Управе за 
заједничке послове републичких органа www.
uzzpro.gov.rs.

Администрација и управа 
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Понашајне компетенције

За извршилачка радна места под редним бројем 
1, 2, 3, 4 и 5 проверавају се: 
• управљање информацијама, 
• управљање задацима и остваривање резулта-
та, 
• оријентација ка учењу и променама, 
• изградња и одржавање професионалних одно-
са, 
• савесност, посвећеност и интегритет.

Наведене понашајне компетенције провераваће 
се путем психометријских тестова, узорка пона-
шања и интервјуа базираног на компетенцијама.

Интервју са комисијом и вредновање кандидата: 
Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усме-
но).

V Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Пријаве на кон-
курс шаљу се поштом или предају непосредно 
на писарници Управе за заједничке послове 
републичких органа, 11000 Београд, Немањина 
22-26, са назнаком: „За јавни конкурс“. 

VI Лице задужено за давање обавештења: 
Данијела Марковић, тел. 011/3616-310, Управа 
за заједничке послове републичких органа, од 
9.00 до 12.00 часова.

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

VIII Рок за подношење пријава: Рок за 
подношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне служ-
бе за запошљавање.

IХ Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадро-
вима и Управе за заједничке послове репу-
бличких органа или у штампаној верзији на 
писарници Управе за заједничке послове репу-
бличких органа, Београд, Немањина 22-26. 
Уредно попуњен, потписан и одштампан обра-
зац пријаве доставља се на адресу Управе за 
заједничке послове републичких органа, 11000 
Београд, Немањина 22-26, са назнаком: „За јав-
ни конкурс“. Приликом предаје пријаве на јавни 
конкурс пријава добија шифру под којом под-
носилац пријаве учествује у даљем изборном 
поступку. Подносилац пријаве се обавештава о 
додељеној шифри у року од три дана од прије-
ма пријаве, достављањем наведеног податка на 
начин који је у пријави назначио за доставу оба-
вештења.

Напомена за извршилачка радна места 
под редним бројем 1, 2, 3, 4 и 5: Да би кан-
дидат био ослобођен тестирања опште функ-
ционалне компетенције – дигитална писменост, 
неопходно да уз пријавни образац достави 
важећи сертификат, потврду или други доказ о 
познавању рада на рачунару. Докази о позна-
вању рада на рачунару се достављају у оргина-
лу или у форми оверене фотокопије. Комисија 
ће на основу приложеног доказа донети одлуку 

да ли може или не може да прихвати доказ који 
је кандидат приложио уместо тестовне провере.

Х Докази који прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотоко-
пија извода из матичне књиге рођених; оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује стручна 
спрема; оригинал или оверена фотокопија дока-
за о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са поло-
женим правосудним испитом уместо доказа о 
положеном државном стручном испиту подносе 
доказ о положеом правосудном испиту); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврда, решење или други 
акти из којих се види на којим пословима и са 
којом стручном спремом и у којем периоду је 
стечено радно искуство); оригинал или оверена 
фотокопија потврде да кандидату раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде радне дужности из радног одно-
са издате од стране државних органа у коме је 
учесник јавног конкурса био у радном односу. 

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

За радно место под редним бројем 3. и 
4. поред наведених доказа кандидат је 
дужан да достави: сертификат за службени-
ка за јавне набавке, односно доказ о положе-
ном стручном испиту за службеника за јавне 
набавке. Уколико изабрани кандидат нема 
положен стручни испит за службеника за јавне 
набавке, орган је дужан да сходно члану 134 
став 5 Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), истом 
омогући да у року од три месеца од дана засни-
вања радног односа, односно од дана када се 
стекну услови, положи стручни испит за службе-
ника за јавне набавке.

Сви докази прилажу се у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријавним канцеларијама 
у основним судовима, односно у општинским 
управама као поверени посао). Као доказ се 
могу приложити и фотокопије докумената које 
су оверене пре 01. марта 2017. године у основ-
ним судовима, односно општинским управама. 
Фотокопије докумената које нису оверене од 
надлежног органа неће се разматрати.

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

Законом о општем управном поступку („Служ-
бени гласник РС“, број 18/16 и 95/18-аутентич-
но тумачење) 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 неопходно за 
одлучивање, осим ако странка извричито изјави 

да ће те податке прибавити сама. Потребно је да 
кандидат у делу Изјава* у обрасцу пријаве зао-
кружи на који начин жели да се прибаве његови 
подаци из службених евиденција. 

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

Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених дока-
за не испуњавају услове за запослење, писме-
но се обавештавају да су искључени из даљег 
изборног поступка. Докази се достављају на 
наведену адресу Управе за заједничке послове 
републичких органа.

Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та, које се разликују у погледу тражених дока-
за о дужини радног искуства у струци (потврда, 
решење и други акти из који се види на којим 
пословима, у ком периоцу и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство), дужни су 
да их доставе, у оригиналу или овереној фото-
копији, према услову о дужини радног искуства 
у струци из радних места на које конкуришу.

XII Трајање радног односа: За сва радна 
места радни однос заснива се на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају рад-
ни однос у државном органу подлежу пробном 
раду у трајању од 6 месеци. Кандидати без поло-
женог државног стручног испита примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окон-
чања пробног рада.

Сходно члану 9 Закона о државним службени-
цима, којим је прописано да су кандидатима 
при запошљавању у државни орган, под једна-
ким условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провера ком-
петенција.

XIII Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са учесницима конкурса чије су пријаве благо-
времене, допуштене, разумљиве, потпуне и који 
испуњавају услове предвиђене огласом о јав-
ном конкурсу, на основу података наведених у 
обрасцу пријаве на конкурс, изборни поступак 
ће се спровести, почев од 13.01.2020. године, о 
чему ће учесници конкурса бити обавештени на 
бројеве телефона које су навели у својим прија-
вама.

Провера општих функционалних компетен-
ција и понашајних компетенција ће се обавити 
у Служби за управљање кадровима, у Палати 
„Србија“ Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 
2 (источно крило). Провера посебних функцио-
налних компетенција и интервју са Конкурсном 
комисијом ће се обавити у просторијама Управе 
за заједничке послове републичких органа (Бео-
град, Немањина 22-26). Учесници конкурса који 
су успешно прошли једну фазу изборног поступ-
ка обавештавају се о датуму, месту и времену 
спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

НАПОМЕНE: Чланом 9 Закона о државним служ-
беницима прописано је да су кандидатима при 
запошљавању у државни орган под једнаким 

Администрација и управа
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условима доступна сва радна места и да се 
избор кандидата врши на основу провере ком-
петенција. Кандидати који први пут заснивају 
радни однос у државном органу подлежу проб-
ном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног 
државног стручног испита примају се на рад под 
условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Кандидати са положеним државним 
стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног 
државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве 
или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису 
приложени сви потребни докази у оригиналу 
или фотокопији овереној од надлежног органа 
(јавног бележника, у општинској управи или 
суду), биће одбачене решењем конкурсне коми-
сије. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија 
коју је именовао директор Управе за заједничке 
послове републичких органа.

Овај оглас објављује се на веб-страници Упра-
ве за заједничке послове републичких органа: 
www.uzzpro.gov.rs, на веб-страници Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу e-Управе, на огласној табли, веб-страни-
ци и периодичном издању огласа Националне 
службе за запошљавање.

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

Образац пријаве на конкурс у државном органу 
може се преузети на званичној страници Службе 
за управљање кадровима и Управе за заједнич-
ке послове републичких органа или у штампа-
ној верзији на писарници Управе за заједничке 
послове републичких органа, Београд, Немањи-
на 22-26.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 

ПОСЛОВА
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

На основу члана 135 Закона о полицији („Служ-
бени гласник РС“, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и 
члана 2, а у вези са чл. 6 и 7 Уредбе о спро-
вођењу јавног конкурса за попуњавање радних 
места полицијских службеника у Министарству 
унутрашњих послова („Службени гласник РС“, 
бр. 18/19), Сектор за људске ресурсе оглашава 

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА 
ПОЛИЦИЈСКОГ СЛУЖБЕНИКА 

Орган у коме се попуњава радно место: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе

Место рада: СИВ 2, Булевар др Зорана 
Ђинђића 104, Београд

Радно место које се попуњава: 

Медицински техничар
у Одсеку за здравствену превенцију, 
Одељење за здравље запослених и 

безбедност на раду, Сектор за људске 
ресурсе

1 извршилац, утврђено под редним 
бројем 08.8.1.6 у акту о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих 

послова
Врста радног односа: радни однос на 
неодређено време или на одређено време у 
својству приправника. 
Опис послова: 
- спроводи ординирану терапију од стране лека-
ра;
- врши санитетска обезбеђења следећих актив-
ности Министарства: санитетско обезбеђење 
бојевог гађања, санитетско обезбеђење прили-
ком транспорта и уништавања минско-експло-
зивних материја и токсичних и других материја 
опасних по живот и здравље, санитетско обез-
беђење јавних скупова где долази до наруша-
вања ЈРМ-а у већем обиму, санитетско обез-
беђење приликом посете страних државника,  
санитетска обезбеђења провера физичких спо-
собности и оперативних полицијских вештина, 
санитетска обезбеђења у свим ванредним ситуа-
цијама,санитетско обезбеђење курсева и обука, 
на терену и по отежаним временским и микро-
климатским условима где је изложен нередов-
ности у раду и других активности Министарства 
где год је потребно ангажовање санитетске еки-
пе;
- врши вакцинацију угрожених припадника 
МУП-а против сезонског грипа, по налогу лека-
ра;
- учествује у набавци и требовању неопходних 
лекова и санитетског материјалa за пружање 
стручне медицинске помоћи и води евиденцију 
о потрошњи истих;
- учествује у едукацији запослених из прве 
помоћи у оквиру обука;
- учествује у тиму при реализацији здравствено 
васпитног рада;
- врши заказивање превентивних и других 
лекарских прегледа припадника МУП-а, сређи-
вање медицинске документације и извештаја са 
лекарских прегледа;

- води евиденцију о лекарским прегледима, ажу-
рира базе податакаи исте статистички обрађује;
- учествује у тиму за здравствену селекцију 
кандидата за пријем у образовне институције 
Министатства и за пријем у радни однос;
- учествује у раду Комисије за оцену здавстве-
не и радне способности запослених који раде на 
пословима полицијских службеника при Заводу 
за здравствену заштиту радника МУП-а, при-
купља потребну документацију, контролише 
испуњеност услова за излазак на оцену радне 
способности и води евиденцију о истима;
- усваја принципе, нове методе и технике и при-
мењује искуства најбољих примера из праксе у 
области рада;
- непосредно учествује у унапређењу стручне 
оспособљености запослених за успешан и ква-
литетан рад у условима примене савремених 
средстава и метода;
- припрема и израђује евиденције, анализе, 
извештаје и информације у складу са захтевима 
посла и степеном образовања;
- одлаже, чува и архивира документацију у скла-
ду са прописима;
- обавља и друге унутрашње послове који су у 
непосредној вези са полицијским пословима, а 
који му се ставе у задатак по налогу надређеног 
руководиоца.

Услови: стечено средње образовање - средња 
медицинска школа. Као посебан услов за рад 
на наведеном радном месту захтева се лицен-
ца за рад Коморе медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије. Кандидати морају да 
испуњавају опште услове за рад у државним 
органима предвиђене законом, посебне усло-
ве прописане Законом о полицији (члан 137 и 
138) и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова. 

У изборном поступку проверавају се:
- формално-правни услови - увидом у податке 
из пријаве и на основу расположиве документа-
ције, 
- техничке компетенције (знања и вештине) - 
писаним тестом знања који садржи и питање у 
виду решавања конкретног проблема, задатка и 
ситуације (студија случаја), 
- психолошки захтеви и базичне компетенције 
- стандардизованим психолошким тестовима и 
психолошким интервјуом, 
- здравствена способност - обављањем лекарс-
ког прегледа у референтној здравственој уста-
нови, 
- интервју - полуструктурисаним интервјуом. 

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се про-
веравају и оцењују у изборном поступку су: 
познавање Закона о полицији, Закона о здрав-
ственој заштити, Закона о здравственом осигу-
рању; знање из области рада на радном месту, у 
складу са описом радног места;

Датум оглашавања: 18.12.2019. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет 
страници Министарства унутрашњих послова 
и огласној табли Сектора за људске ресурсе у 
дневном листу „Политика“ и на интернет пре-
зентацији и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање. 

Рок за подношење пријава на јавни кон-
курс: Десет дана од дана објављивања конкур-
са у дневном листу „Политика“ и почиње да тече 
наредног дана од дана када је конкурс објављен. 

Администрација и управа

Школа је знање,
посао је занат
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Адреса на коју се подносе пријаве на 
конкурс: Министарство унутрашњих послова, 
Сектор за људске ресурсе, Булевар др Зорана 
Ђинђића 104, 11070 Нови Београд (писарница 
СИВ-а 2 или путем поште), са назнаком „За јавни 
конкурс за радно место медицински техничар“. 

Лице задужено за давање обавештења о 
конкурсу: Стефани Цако, 011/2740-000, локал 
402-82, у периоду од 13.00 до 14.00 часова, сва-
ког радног дана.

Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: образац пријаве на конкурс - дат је уз овај 
оглас, чини његов саставни део и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати; кратка 
биографија; оверена фотокопија дипломе о сте-
ченом образовању у складу са прописаним усло-
вом у погледу образовања; оверена фотокопија 
лиценце за рад Коморе медицинских сестара и 
здравствених техничара Србије; оригинал или 
оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених Републике Србије; оригинал или овере-
на фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије (са датумом издавања не старијим 
од шест месеци); оригинал уверења основног и 
вишег суда да се против кандидата не води кри-
вични поступак (са датумом издавања не ста-
ријим од шест месеци); очитана лична карта са 
чипом или оверена фотокопија личне карте која 
није чипована; оверена фотокопија радне књи-
жице или извода из електронске базе података 
Централног регистра Фонда за пензијско-инва-
лидско осигурање; оверене фотокопије испра-
ва којима се доказују подаци о радном искуству 
(потврде, решења и други акти из којих се види 
на којим пословима, са којом стручном спремом 
и у ком периоду је стечено радно искуство), уко-
лико кандидат исто поседује; оверена фотоко-
пија исправа којима се доказују подаци о струч-
ном оспособљавању, усавршавању и посебним 
областима знања (уколико кандидат исто посе-
дује); оверена фотокопија уверења о положе-
ном стручном испиту (уколико кандидат исто 
поседује); доказ да кандидат има пријављено 
пребивалиште на територији Републике Србије 
- најмање годину дана непрекидно пре дана 
подношења пријаве на јавни конкурс; изјава у 
којој се кандидат опредељује да ли ће сам при-
бавити податке о чињеницама о којима се води 
службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега. 
Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је нео-
пходно попунити и својеручно потписати. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фото-
копији која је оверена код јавног бележника 
(изузетно у градовима и општинама у којима 
нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, 
судским јединицама, пријемним канцеларијама 
основних судова, односно општинским управа 
као поверени посао). Као доказ се могу прило-
жити фотокопије докумената које су оверене 
пре 01.03.2017. године у основним судовима, 
односно општинским управама. 

Датум отпочињања изборног поступка: 
13.01.2020. године. Овим се сматра да су сви 
кандидати који су ушли у изборни поступак 
уредно обавештени о отпочињању истог. 

НАПОМЕНА: Документи о чињеницама о којима 
се води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству 
Републике Србије, уверење Основног и Вишег 
суда да се против кандидата не води кривични 
поступак и доказ да кандидат има пријављено 

пребивалиште на територији Републике Србије - 
најмање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс. 

Одредбом члана 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16 
и 95/18-аутентично тумачење), прописано је, 
између осталог, да у поступку који се покреће по 
захтеву странке, орган може да врши увид, при-
бавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, када је 
то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће податке прибавити сама. 
Ако странка у року не поднесе личне подат-
ке неопходне за одлучивање органа, захтев за 
покретање поступка ће се сматрати неуредним 
(члан 103 став 3).

Потребно је да учесник конкурса достави изјаву 
којом се опредељује за једну од две могућности: 
да Министарство прибави податке о којима се 
води службена евиденција или да ће то канди-
дат учинити сам. 

Препорука је да учесник конкурса сам достави 
сву неопходну документацију у циљу бржег и 
ефикаснијег спровођења конкурса. 

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и 
непотпуне пријаве, биће одбачене решењем. 

Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаго-
ли у овом огласу који су употребљени у мушком 
граматичком роду, односе се без дискримина-
ције и на особе женског пола.

НОВИ СА Д

ЦЕНТАР ЗА ФИЗИЧКУ КУЛТУРУ,
РЕКРЕАЦИЈУ И ТУРИЗАМ

СРБОБРАН
21480 Србобран

Трг професора М. Туторова бб 

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има стечено високо обра-
зовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно 
специјалистичким струковним студијама, по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или на студија-
ма првог степена  у обиму од 180 ЕСПБ бодова 
(основне академске, односно струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем по пропису који је важио до 10. 
септембра 2005. године, за директоре установа 
физичке културе; да има најмање три године 
радног искуства. Стручна оспособљеност, знање 
и вештине оцењују се у изборном поступку, уви-
дом у приложене доказе и усменим разговором 
са кандидатима који испуњавају услове пропи-
сане конкурсом. Кандидат је дужан да уз пријаву 
достави: кратку биографију са подацима о доса-
дашњем радном искуству; оверену фотокопију 
дипломе о стеченој високој или вишој спреми; 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
на фотокопија); доказ о радном искуству (потвр-
да послодавца о радном искуству, уговори о 
раду, решење о радном односу и др.); уверење 
МУП РС да кандидат није осуђиван; лекарско 
уверење (не старије од 6 месеци од дана рас-
писивања конкурса). Рок за подношење пријава 

је 15 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови”. Конкурс се објављује и на 
огласној табли Центра и сајту Центра за физичку 
културу, рекреацију и туризам Србобран и сајту 
општине Србобран. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
са документацијом слати на адресу: Центар за 
физичку културу рекреацију и туризам Србобран 
- Управни одбор, Трг професора Миливоја 
Туторова бб, 21480 Србобран, са напоменом 
„Конкурс за директора Центра за физичку кул-
туру, рекреацију и туризам“. Лице задужено за 
давање информација о конкурсу: Жарко Татић, 
тел. 021/731-279, e-mail: cst.srbobran@eunet.rs.

                        Трговина и услуге

УСТАНОВА СТУДЕНТСКОГ 
СТАНДАРДА

СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР НОВИ САД
21000 Нови Сад, Др Симе Милошевића 4

тел. 021/210-24-05

Сервир-судопер
20 извршилаца

УСЛОВИ: VII, VI, V, IV, III, II или I степен струч-
не спреме; без обзира на радно искуство. Рад у 
сменама. Рок за пријаву 16.01.2020. Јављање на 
горенаведени телефон.

“DAREX HOME” DOO
11070 Нови Београд, Ауто-пут за Загреб 29

Помоћни радник
у производњи намештаја

5 извршилаца

УСЛОВИ: III, II или I степен стручне спреме у 
било којем занимању, пожељно познавање рада 
машина у производњи намештаја. Пријаве сла-
ти поштом или на e-mail: konkurs@darex.rs до 
15.01.2020. године.

PROTEXI GROUP SYSTEM
11070 Нови Београд

Милутина Миланковића 9б
тел. 069/8880-026

Службеник обезбеђења
на одређено време до 12 месеци

10 извршилаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, пожељна лиценца за службени-
ка обезбеђења (са или без оружја), пожељна 
возачка дозвола Б категорије, пожељно позна-
вање рада на рачунару (Word, Excel). Проб-
ни рад 1 месец. Пријаве слати на e-mail: dara.
skorupan@protexigroup.co.rs, у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа.

“WORD AND DEAL” DOO
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 41
тел. 060/4561-999

Кадровски референт
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII, VI, V или IV степен стручне спре-
ме, лиценца за рад у запошљавању, знање рада 
на рачунару (MS Office). Пријаве слати на e-mail: 
wordanddeal@gmail.com, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

Администрација и управа / Трговина и услуге
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“PRO-TECH MAX” DOO
Огранак ПТ Facility

11070 Нови Београд
Булевар Зорана Ђинђића 109/2
тел. 011/4230-518, 063/1050-560

Рецепционер
на одређено време до 3 месеца

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у 
било којем занимању, знање рада на рачунару, 
пожељна возачка дозвола Б категорије, пожељ-
но знање енглеског језика, доказ да кандидати 
нису осуђивани. Пријаве слати на e-mail: ivana.
djurovic@protechmax.rs, у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа.

“BIDOK TEX” DOO
11070 Нови Београд

Милеве Марић Ајнштајн 30
тел. 062/202-072

Шивач
5 извршилаца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме. Пријаве 
слати у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

REYNAERS ALUMINIUM SE
11070 Нови Београд, Тошин бунар 272

тел. 063/1173-231

Асистент у продајном простору
на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме, еко-
номске струке или маркетинг, знање рада на 
рачунару (MS Office), возачка дозвола Б катего-
рије, знање енглеског језика (виши ниво). Прија-
ве слати на e-mail: sasa.sretenovic@reynaers.com, 
до 31.12.2019. године.

“ДРАЛ ТРГОВИНА” ДОО
11070 Нови Београд

Омладинских бригада 47а
тел. 065/2444-306

Возач теретног моторног возила
у међународном транспорту 

(Србија-Бугарска)
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме, возачка 
дозвола Б, Ц и Е категорије, лекарско уверење. 
Пријаве слати на e-mail: dralbeograd@gmail.com, 
у року од 15 дана од дана објављивања огласа.

„КОПАОНИК“ АД
11000 Београд, Змај Јовина 3

e-mail: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs

Продавац грађевинског материјала

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме економског 
или трговачког смера. Заинтересовани кандида-
ти треба да пошаљу CV на наведену мејл адресу.

PETRO COMPANY NIŠ
18000 Ниш

Генерала Милојка Лешјанина 65/6

Административни радник

УСЛОВИ: рад на провери података на рачу-
нару; средња стручна спрема, без обзира на 
занимање, добро познавање рада на рачунару, 
знање енглеског језика. Заинтересовани кан-
дидати треба да се јаве на контакт телефон: 
064/3726-086, особа за контакт Драгана Петро-
вић.

„AS CORPORATION“ DOO
11300 Смедерево, Карађорђева 12

тел. 060/3391-377

Возач таксија
2 извршиоца

УСЛОВИ: најмање завршена основна школа, 
возачка дозвола Б категорије, као и да су кан-
дидати активни возачи. Кандидати могу да кон-
тактирају послодавца на број: 060/3391-377 или 
да пошаљу своју биографију мејлом на адресу: 
sasa.glogovac@ascorp.rs.

ДОМ „ТОРЛАК“ ДОО
11000 Београд, Јоргована 55б

тел. 011/2626-754

Хигијеничарка
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство. Заинтересовани кандидати 
могу да се јаве на контакт телефон: 011/2626-
754, рок за пријаву на конкурс је до 30.12.2019. 
године.

„ВИТА ЕТЕРНА МКП“ ДОО
11000 Београд, Војводе Степе 251

тел. 069/2027-277

Радник на одржавању хигијене веша
2 извршиоца

УСЛОВИ: II-IV степен стручне спреме; пожељ-
но претходно искуство на истим или сличним 
пословима, али није неопходно. Заинтересовани 
кандидати могу да се јаве на контакт телефон: 
069/202-7277, конкурс остаје отворен до попуне 
радног места.

„YU ATLANTIC“ DOO
11000 Београд, Небојшина 4/1
e-mail: yuatl.konkurs@gmail.com

Руководилац књиговодства - 
билансиста

на одређено време

УСЛОВИ: од VI до VII/2 степена стручне спре-
ме, економске струке, лиценцирани рачуновођа, 
знање рада на рачунару и најмање три године 
радног искуства. Заинтересовани кандидати 
могу своје пријаве да доставе путем поште или 
наведене имејл-адресе. Конкурс је отворен до 
30.01.2020. године.

MILICA TRICKOVIC DESIGN
Гаџин Хан бб

Кројач - шивач

УСЛОВИ: радно искуство од годину дана. 
Јављање кандиадата на телефон: 063/428-699.

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 одно-
са: уговор о делу. Трајање конкурса: до попуне. 
Посебна знања и вештине: основно познавање 
рада на рачунару и енглески језик на почетном 
нивоу. Заинтересовани кандидати могу слати 
радне биографије на горе назначену мејл-адре-
су 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 спре-
ме (електротехника, 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 конку-
рисања.

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 Београда), пробни рад 3 месеца. Кон-
курс је отворен до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу да се јаве послодавцу 
на наведени број телефона

Трговина и услуге
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            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА БУЈАНОВАЦ
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Зубни техничар
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: стручна спрема - образовање: на 
основним студијама првог степена (струковне 
академске) по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; 
на основним студијама у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године или 
средње образовање; стручни испит и лиценца. 
Кандидати уз пријаву подносе следећа докумен-
та: молбу за пријем са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, диплому о завр-
шеној школи (оверена фотокопија), уверење о 
положеном стручном испиту (оверена фотоко-
пија), решење о упису у комору или лиценца о 
раду (оверене фотокопије), извод из матичне 
књиге рођених (оверена фотокопија), уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци, ове-
рена фотокопија), уверење општинског суда 
да се не води кривични поступак (не старије 
од 6 месеци), лекарско уверење (не старије од 
6 месеци); у захтеву (молби) кандидат треба да 
наведе документацију коју је доставио поводом 
огласа. Пријаве на оглас се могу поднети лич-
но у Дому здравља Бујановац, К. Петровића 
328, Бујановац, сваког радног дана од 7.00 до 
14.00 часова, у затвореној коверти, или послати 
препоручено поштом на адресу Дома здравља 
Бујановац, са назнаком “За оглас“ и називом 
радног места. Оглас је објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља Републике Србије. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у пуб-
ликацији “Послови”. Изабрани кандидати биће 
писмено обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др МИЛЕНКО МАРИН” ЛОЗНИЦА

15300 Лозница, Болничка 65

Доктор стоматологије
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава опште 
услове прописане законом; завршен стомато-
лошки факултет - VII/1 степен стручне спреме; 
положен стручни испит, поседовање лиценце 
за рад. Кандидати уз пријаву на оглас треба да 
приложе следеће доказе о испуњавању услова: 
оригинал или оверену копију дипломе о заврше-
ном стоматолошком факултету; оригинал или 
оверену копију уверења о положеном стручном 
испиту, решење о лиценци издато од Стомато-
лошке коморе Србије. Рок за подношење прија-
ва са краћом биографијом и доказима о испуње-
ности услова је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Пријаве се подносе поштом на адресу 
Дома здравља, са назнаком: „За оглас - не отва-
рати” или директно у управу Дома здравља, сва-
ког радног дана од 7 до 15 часова. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Медицинска сестра
за рад на терену - сеоска амбуланта

УСЛОВИ: завршена средња медцинска школа, 
смер стоматолошка сестра; положен стручни 
испит, лиценца за рад. Кандидати уз пријаву 

на оглас треба да приложе следеће доказе о 
испуњавању услова: оригинал или оверену 
копију дипломе о завршеној средњој медцинској 
школи, оригинал или оверену копију уверења о 
положеном стручном испиту, решење о лицен-
ци издато од Коморе медицинских сестара и тех-
ничара. Рок за подношење пријава са краћом 
биографијом и доказима о испуњености услова 
је 8 дана од дана објављивања огалса. Пријаве 
се подносе поштом на адресу Дома здравља, са 
назнаком „За оглас - не отварати” или директ-
но у управу Дома здравља, сваког радног дана 
од 7 до 15 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ  БОЛЕСТИ 

“ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV-VI/1 степен стручне спреме здрав-
ствене струке одговарајућег смера и положен 
стручни испит. Заинтересовани кандидати уз 
пријаву као доказе о испуњавању наведених 
услова подносе: кратку пословну биографију (са 
контакт подацима); оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној школи; фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; фотокопију рад-
не књижице или други доказ о радном стажу; 
уверење о држављанству. Описи послова за 
наведена радна места су утврђени Правилником 
о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова ИКВБ ”Дедиње” и кандидатима су дос-
тупни на увид у просторијама Одсека за правне, 
кадровске и административне послове Институ-
та, радним данима од 14 до 15 часова. Предност 
ће имати кандидати који имају искуство у раду у 
установи терцијарног нивоа здравствене зашти-
те. Кандидати подносе једну пријаву и оверена 
документа за радна места за која конкуришу. 
Пријаве и доказе о испуњености услова канди-
дати могу предати лично на писарници Инсти-
тута или послати поштом на наведену адресу 
Института, са назнаком: „За конкурс за запо-
шљавање” Кандидати који уђу у ужи избор биће 
позвани на разговор. Одлука о избору за пријем 
у радни однос кандидатима ће бити достављена 
поштом на пријављену адресу. Кандидати који 
буду изабрани по овом конкурсу дужни су да 
ради заснивања радног односа доставе овере-
ну фотокопију лиценце или решења или овере-
ну фотокопију решења о упису у одговарајућу 
комору здравствених радника и сарадника, као 
и лекарско уверење о здравственој способности 
у складу са позитивним прописима. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве на конкурс неће бити 
узете у разматрање. 

ИНСТИТУТ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ 
ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ 

ВОЈВОДИНЕ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 10

1. Медицинска сестра - техничар 
у онкологији, хемиотерапији и 

брахитерапији, у Одсеку за онкологију 
са Родитељском кућом у Служби 

за дечју хематологију и онкологију 
Стационара Клинике за педијатрију, на 

одређено време до 3 месеца

2. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, у 

Одсеку за медицинску генетику Службе 
за медицинску генетику Стационара 
Клинике за педијатрију, на одређено 

време до 3 месеца

3. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, 

у Одсеку за нефрологију Стационара 
Клинике за педијатрију, на одређено 

време до 3 месеца

4. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, у 
Одсеку за хроничне плућне болести 

Службе за плућне болести Стационара 
Клинике за педијатрију, на одређено 

време до 3 месеца

5. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, 
у Одсеку за патологију малог детета 
Одељења за патологију одојчета и 

малог детета Стационара Клинике за 
педијатрију, на одређено време до 3 

месеца

6. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, у 

Одсеку за клиничку неурофизиологију 
са епилептологијом Стационара 

Клинике за педијатрију, на одређено 
време до 3 месеца

7. Медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима, у 
Одсеку за гастроентерохепатологију 

и исхрану Стационара Клинике за 
педијатрију, на одређено време до 3 

месеца

УСЛОВИ: Описи послова су утврђени Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова 
Института за здравствену заштиту деце и омла-
дине Војводине дел. број 3365 од 27.09.2019. 
године. Кандидати морају да испуњавају опште 
услове прописане законом, као и следеће посеб-
не услове: 1. средња стручна спрема - IV сте-
пен, завршена средња медицинска школа, смер 
педијатријска сестра - техничар или медицинска 
сестра - техничар; 2. положен стручни испит; 
3. лиценца за рад. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу или овереној копији следећа докумен-
та: диплома о завршеној средњој медицинској 
школи; уверење о положеном стручном испиту; 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне 
коморе или решење о упису у именик коморе; 
уверење да се против кандидата не води кри-
вични поступак (уверење суда) не старије од 
6 месеци; уверење да кандидат није осуђиван 
(уверење из полицијске управе) не старије од 6 
месеци; доказ о радном искуству уколико га кан-
дидат поседује (оверена копија радне књижице, 
уговора о раду, потврда послодавца); кратка 
биографија (Curriculum Vitae - CV), са адресом, 

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи
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контакт телефоном, имејл-адресом. Пријавом на 
оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у дру-
ге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Кан-
дидати који испуњавају услове из огласа могу 
бити позвани на разговор ради пружања додат-
них података који могу бити важни за одлуку о 
пријему (претходно искуство о раду, просечна 
оцена у току школовања, додатно образовање 
или оспособљености, дужина трајања школо-
вања...). Приликом заснивања радног односа, 
кандидат је дужан да достави: уредан санитар-
ни налаз што доказује фотокопија санитарне 
књижице; лекарско уверење о општој здрав-
ственој способности; доказ о имунизацији ММР 
вакцином или потврду о серолошкој анализи на 
морбиле (ИГГ антитела); доказ о имунизацији 
хепатитис Б. Пријаве се предају у затвореној 
коверти лично или поштом на адресу Институ-
та, са назнаком за које радно место се канди-
дат пријављује. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Оглас је објављен 
и на интернет страници Министарства здравља 
Републике Србије.

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

тел. 026/240-725

Виши физиотерапеут
за рад у ОЈ за физикалну медицину и 
рехабилитацију, на одређено време 

до повратка запосленог са неплаћеног 
одсуства

УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, положен 
стручни испит. Рад у сменама. Као доказе о 
испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, уз назна-
ку: Сагласан/на сам да Општа болница „Свети 
Лука” Смедерево, обрађује моје личне податке 
(адреса, ЈМБГ, бр. телефона, e-mail, бр. лиценце 
и друго у вези са реализацијом огласа на који се 
јављам); оверену фотокопију дипломе о заврше-
ном VI степену стручне спреме; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; 
лиценцу или решење о упису у комору; фотоко-
пију / очитану личну карту; ако поседује радно 
искуство, потребно је доставити радне карак-
теристике од претходног послодавца. Пријава 
и пропратна документација кандидатима који 
нису примљени се не враћају и биће комисијски 
уништени по предвиђеној процедури, у циљу 
заштите података о личности садржаних у тим 
документима. Рок за подношење пријава на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама писарници 
ОБ „Свети Лука” Смедерево или путем поште 
на горенаведену адресу, уз напомену “Пријава 
на оглас”, са навођењем радног места за које се 
конкурише. Уколико кандидат има имејл-адресу, 
потребно је исту назначити ради обавештавања 
о резултату конкурса. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. За ближе 
информације можете се обратити на телефон: 
026/240-725. 

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
НЕУРОЛОШКА ОБОЉЕЊА И 
ПОСТТРАУМАТСКА СТАЊА
„Др БОРИВОЈЕ ГЊАТИЋ”

22329 Стари Сланкамен
Др Боривоје Гњатић 50-52

Доктор медицине
2 извршиоца

Опис послова: врши обраду болесника и у вези 
са тим води одговарајућу документацију у скла-
ду са доктрином рада у болници, по упутству и 
под надзором специјалисте спроводи и контро-
лише физикалну и медикаментозну терапију 
болесника на одељењу и у терапијама, обавља 
послове дежурног лекара и лекара у специјалис-
тичкој амбуланти, према распореду, обавља и 
друге послове из своје струке по налогу руково-
диоца одељења, помоћника директора за здрав-
ствену делатност и директора, коме је и одгово-
ран за свој рад.

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама медицине, по пропису 
који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; стручни испит, лиценца, 
шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине.

ОСТАЛО: Уз пријаву, у којој је потребно навести 
за које послове се пријављују, кандидати под-
носе кратку биографију и доказе о испуњености 
услова огласа. Докази о испуњености огласа 
подносе се у овереној фотокопији. Као доказе 
о испуњености услова, кандидати су дужни да 
доставе: оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила, овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, оверену фотокопију лиценце издате од 
надлежне коморе или решења о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу), доказ о 
радном искуству (потврда послодавца, уговор о 
раду, радна књижица или други доказ о радном 
искуству). Оглас је објављен и на интернет стра-
ници Министарства здравља Републике Србије. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији Националне 
службе за запошљавање “Послови”. Пријаву са 
документацијом доставити поштом или лично 
на адресу: Специјална болница за неуролошка 
обољења и постттрауматска стања ”Др Боривоје 
Гњатић”, 22329 Стари Сланкамен, Др Боривоје 
Гњатић 50-52, Одељењу за правне послове, са 
назнаком “Пријава на оглас” и навођењем рад-
ног места на које се конкурише. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 30 
дана од дана истека рока за пријаву кандидата.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

Лабораторијски техничар
за рад у цитолабораторији Службе 
за здравствену заштиту жена Дома 

здравља Крушевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа смер лабораторијски техничар - IV степен 
стручне спреме, положен стручни испит и посе-

довање лиценце за рад или решења о упису у 
комору. Уз пријаву кандидати достављају: крат-
ку биографију са адресом и контакт телефоном; 
оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверену фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у комору; 
изјаву да су здравствено способни за посло-
ве за које подносе пријаву; фотокопију извода 
из матичне књиге рођених. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. О потреби спровођења даљих разгово-
ра 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 дирек-
тор. Изабрани кандидат пре заснивања радног 
односа дужан је да достави лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос. Уколико иза-
брани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључити 
уговор о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве са доку-
ментацијом доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време због повећаног 
обима пословања

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VII степен стручне спре-
ме, специјалиста гинекологије и акушерства, 
положен стручни испит. Кандидати су оба-
везни да уз пријаву са биографијом доставе: 
препис или фотокопију дипломе о завршеном 
медицинском факултету, препис или фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
потврду о завршеном специјалистичком испиту, 
потврду издату од стране Националне службе 
за запошљавање о дужини чекања на запос-
лење, доказ о радном искуству у струци након 
положеног стручног испита на пословима пру-
жања здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), биографију 
са адресом и контакт телефоном. Изабрани кан-
дидат који ће засновати радни однос одлуком 
директора, дужан је да пре заснивања радног 
односа, а по пријему одлуке, достави оверену 
документацију тражену огласом. Рок за пријаву 
је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
на оглас доставити лично или поштом на адре-
су: Општа болница Алексинац, Момчила Попо-
вића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефон: 018/804-215, 018/804-211.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време, због повећаног 

обима посла, до годину дана

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спре-
ме, медицинска сестра, положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са био-
графијом доставе: оверен препис или фотоко-

Медицина
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пију дипломе о завршеној средњој медицинској 
школи, оверен препис или фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, потврду изда-
ту од стране Националне службе за запошља-
вање о дужини чекања на запослење, доказ 
о радном искуству у струци након положеног 
стручног испита на пословима пружања здрав-
ствене заштите (фотокопија радне књижице 
или потврда послодавца), биографију са адре-
сом и контакт телефон. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве на оглас 
доставити лично или поштом на адресу: Општа 
болница Алексинац - Алексинац, Момчила Попо-
вића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са 
непотпуном документацијом, као и неблаговре-
мене пријаве, неће бити разматране. Контакт 
телефони: 018/804-215, 018/804-211.

„БЕОЛАБОРАТОРИЈА“
ЛАБОРАТОРИЈА ЗА 

МЕДИЦИНСКУ БИОХЕМИЈУ
11060 Палилула, Мије Ковачевића 10

тел. 011/2752-527
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, 
возачка дозвола Б категорије и добро позна-
вање венепункције. Сви заинтересовани канди-
тати се могу пријавити у року од 15 дана на број 
телефона: 011/2752-527 и e-mail labbgd@gmail.
com.

ЗАВОД ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ 
ВОЈВОДИНЕ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 9а

Спремач/спремачица просторија 
у којима се пружају здравствене 

услуге
на одређено време, за период који 
не може бити дужи од 24 месеца од 
дана заснивања радног односа, због 

повећаног обима посла

Опис послова: врши припрему материјала 
потребног за рад, води рачуна о исправности 
средстава за рад и о томе извештава главног 
техничара Завода, води периодичне извештаје 
о средствима потребним за рад и доставља их 
начелнику Службе, обавља послове одржавања 
хигијене у свим просторијама Завода и око Заво-
да (главни и споредни улаз Завода и део паркинг 
простора код споредног улаза), рукује отпадом и 
биохазардним материјалом (према радном упут-
ству) и исти одлаже на за то предвиђено место, 
обавља курирске послове, обавља и друге 
послове према стручној спреми сходно потреба-
ма Завода, врши требовање материјала и води 
евиденцију материјала за одржавање чистоће, 
ради и друге послове који проистичу из послова 
чишћења просторија, по потреби обавља посло-
ве сервирке и послове перача рубља пеглара, 
за свој рад одговара начелнику службе,главном 
лабораторијском техничару Завода и директору 
Завода.

УСЛОВИ: основно образовање, радно искуство 
на тим пословима у трајању од најмање 6 (шест) 
месеци. Кандидат је дужан да уз пријаву на оглас 
достави и следећа документа (у фотокопији): 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи, уверење о здравственој способности не 
старије од 6 (шест) месеци, фотокопију извода 

из матичне књиге рођених, фотокопију личне 
карте, кратку биографију (CV). Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана од дана објављи-
вања јавног огласа у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање. Оглас ће 
бити објављен на веб-сајту Завода за трансфу-
зију 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 непосредно управи 
Завода за трансфузију крви Војводине, сваког 
радног дана од 8 до 14 часова. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати.

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, 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, са пробним радом од 3 
месеца

2 извршиоца

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 

Клинике за кардиологију, на одређено 
време, са пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар гинеколошко-
акушерског смера

IV степен стручне спреме, за потребе 
Клинике за гинекологију и акушерство, 
на одређено време, са пробним радом 

од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 

Клинике за општу и грудну хирургију, на 
одређено време, са пробним радом од 3 

месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 

Службе за анестезију и реанимацију, на 
одређено време, са пробним радом од 3 

месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 
Клинике за урологију, нефрологију 
и дијализу Центра за нефрологију 
и дијализу, на одређено време, са 

пробним радом од 3 месеца

Медицински техничар општег смера
IV степен стручне спреме, за потребе 

Центра за нуклеарну медицину, на 
одређено време и са пробним радом од 

3 месеца

Радиолошки техничар
VI степен стручне спреме, за потребе 

Центра за онкологију и радиотерапију, 
на одређено време и са пробним радом 

од 3 месеца

Mедицински техничар општег смера
VI степен стручне спреме, за потребе 

Центра за ургентну медицину, на 
одређено време 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: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; сведочанства за сваки разред средње школе 
за медицинске техничаре/сестре са средњом 
школском спремом за радно место; уверење о 
положеном стручном испиту за радно место; 
уверење о држављанству РС; извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратка биографија са адресом, контакт телефо-
ном, имејл-адресом. Кандидати који имају радно 
искуство (укључујући стручно оспособљавање и 
усавршавање) треба да доставе: доказ/потврду 
о радном стажу од стране Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), 
односно доказ/потврду о волонтерском стажу у 
струци од стране надлежне службе. Кандидати 
су у обавези да на пријави наведу за која рад-
на места конкуришу са називом организационе 
јединице (било да конкуришу на једно радно 
место или на више радних места). Кандидати 
који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уве-
рење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак, да оптужница није ступила на правну снагу 
и да није покренута истрага (уверење надлеж-
ног суда); уверење да кандидат није осуђиван 
за кривична дела која га чине неподобним за 
рад у здравственој установи (уверење надлеж-
не полицијске управе или полицијске станице); 
дозволу за рад - лиценцу коју је издала надлеж-
на комора (ако је кандидат у радном односу) или 
решење о упису у комору (ако кандидат није у 
радном односу) за радно место. Уколико изабра-
ни кандидат не достави горенаведене докумен-
те у захтеваном року, са њим се неће засновати 
радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности 
у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Подаци-
ма рукује и податке обрађује Клинички центар 
Крагујевац. Оглас објавити путем сајта Минис-
тарства здравља Републике Србије, путем сајта 
Клиничког центра Крагујевац и у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошља-
вање. Рок за подношење пријава је осам (8) 
дана од дана објављивања огласа у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене 
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 документације. Телефон за контакт: 
034/505-273. Пријаве се подносе лично, у затво-
реној коверти, преко писарнице Клиничког цен-
тра Крагујевац или путем поште на адресу: Кли-
нички 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).

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

тел. 035/573-186

Спремач/спремачица
у просторијама у којима се пружају 

здравствене услуге, на одређено време 
до 24 месеца због повећаног обима 

посла, за рад у Служби за обављање 
заједничких послова, Одсек техничких и 

других послова

Опис посла: одржава хигијену просторија и 
опреме у коме се обавља здравствена делат-
ност; одржава хигијену у административним 
просторијама; одржава хигијену у заједничким 
просторијама здравствене установе и околине 
здравствене установе; обавља послове прања, 
пеглања и одржавања одеће, веша и друге робе 
за потребе здравствене установе. Обавља посло-
ве дезинфекције просторија, предмета, прибора 
и инвентара. Обавља послове уклањања и одно-
шења нечистог веша на прање. Уклања и друге 
нечисте отпадне материјале и предмете одно-
шењем на то одређено место. Обавља посло-
ве доношења и спремања чистог веша, као и 
послове требовања и доношења потрошног и 
другог материјала неопходног за рад служби. 
Обавља послове на које је овлашћен решењем 
или одлуком директора, а који су из делокру-
га рада службе у оквиру свог степена стручне 
спреме односно образовања, радне способности 
и занимања. За свој рад одговара шефу одсека 
техничких и других послова. 

УСЛОВИ: основно образовање. Заинтересова-
ни кандидати подносе: пријаву на оглас, кратку 
биографију, фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, фотокопију уверења о држављан-
ству, фотокопију доказа о стеченом основном 
обазовању. Пријаве са кратком биографијом, 
адресом и контакт телефоном, као и докумен-
та којима се доказује испуњеност услова кон-
курса, донети лично у писарницу Дома здравља 
Параћин или послати на адресу: Дом здравља 
Параћин, Мајора Марка 10, 35250 Параћин, 
са назнаком: „Пријава на конкурс за радно 
место спремач/спремачица за рад у служби за 
обављање заједничких послова, Одсек технич-
ких и других послова“. Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа на 
сајту Министарства здравља Републике Србије 
и у публикацији „Послови” Националне службе 
за запошљавање. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор 
ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. Неблаговре-
мене, недозвољене, непотписане пријаве, као и 
пријаве са непотпуном и неодговарајућом доку-
ментацијом, неће бити разматране. По завршет-
ку конкурса предата документа се неће враћа-
ти кандидатима. За све информације можете се 
обратити на телефон: 035/573-186.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ

34000 Крагујевац, Змај Јовина 30
тел. 034/505-273

Оглас објављен у публикацији ,,Послови” 
18.12.2019. године, за радно место: меди-
цински техничар општег смера (IV степен) ради 
попуне радног места медицински техничар/сес-
тра, на одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства, за потребе Интерне клинике, 
и пробним радом у трајању од 3 (три) месеца се 

поништава, имајући у виду да се запослени вра-
тио са дужег одсуства, па је престала потреба за 
његовом заменом.

ДОМ ЗДРАВЉА ВЛАСОТИНЦЕ
16210 Власотинце
тел. 016/875-355

Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
посебне услове: завршена одговарајућа виша/
висока медицинска школа, положен стручни 
испит, да има лиценцу за рад, најмање три годи-
не радног искуства.

Зубни техничар

УСЛОВИ: завршена одговарајућа медицинска 
школа; положен стручни испит; лиценца за рад; 
потврда надлежног органа о обављеној едука-
цији из ортодонције (ортопедије вилице).

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати дос-
тављају потребну докуметацију у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
„Послови”, лично или на адресу Дома здравља, 
Моше Пијаде 2, Власотинце. Уз пријаву се под-
носе оверене копије следећих докумената: 
диплома о завршеној медицинској школи, уве-
рење о положеном стручном испиту, дозвола за 
рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у именик коморе, уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рође-
них, извод из матичне књиге венчаних - уколико 
је дошло до промене личног имена, уверење да 
се против кандидата не води кривични поступак 
(надлежни суд), не старије од шест месеци, крат-
ка биографија (CV) са адресом, контакт теле-
фоном и интернет адресом. Рок за подношење 
пријаве је 8 (осам) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији НСЗ „Послови“. Оглас ће 
бити објављен и на званичном сајту Министар-
ства здравља, као и на интернет страници Дома 
здравља Власотинце. Одлука о избору кандида-
та биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка за подношење пријава и биће објављена на 
огласној табли Дома здравља Власотинце, Моше 
Пијаде 2, Власотинце. По завршеном огласу, 
предата документа могу бити враћена канди-
датима на лични захтев. Приликом заснивања 
радног односа, изабрани кандидат дужан је да 
достави лекарско уверење о здравственој спо-
собности за послове које ће обављати. Пријаве 
са потребном документацијом доставити лично 
или путем поште на адресу: Дом здравља Вла-
сотинце, Моше Пијаде 2, Власотинце, са назна-
ком „Пријава на оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време за послове - виши физи-
отерапеут/зубни техничар“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Медицинска сестра - техничар
4 извршиоца

Опис послова: планира и пружа услуге здравс-
твене неге и подршке пацијентима, у складу са 
праксом и стандардима савремене здравствене 
неге, о чему води прописану медицинску доку-
ментацију; обавља медицинске мере код болес-
ника у поступку неге, терапије, дијагностике и 
рехабилитације; примењује прописану терапију 
и контролише узимање лекова; врши припре-

му болесника и асистира лекару при интерве-
нијама; учествује у пријему болесника, визи-
ти, посматра пацијента и обавештава лекара о 
стању пацијента; прати опште стање пацијен-
та, мери и евидентира виталне функције и др. 
показатеље; припрема простор, медицинску 
опрему, инструменте и материјал за рад; спро-
води мере за спречавање интрахоспиталних 
инфекција; учествује у набавци потребног мате-
ријала; одлаже и уклања медицинских отпадна 
прописани начин; обавља послове из области 
јавног здравља (здравствено васпитање, врши 
вакцинацију према епидемиолошким индика-
цијама, врши унос података у области здравс-
твене статистике, води евиденције, узима лабо-
раторијски материјал); спроводи активности 
на популарисању давалаштва крви и компоне-
ната крви; врши прикупљање крви, компоне-
ната класичним и аферентним процедурама, 
тестирање крви, прераду, чување и дистрибу-
цију крви; припрема лекове из крви фракцио-
нисањем плазме; у зависности од сложености и 
специфичности радног места, сложености и спе-
цифичности послова, сложености процедура, 
нивоа ризика, контакта са пацијентом и услова 
рада, препознају се горе наведена радна места.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има и завршену 
средњу медицинску школу, општи смер (IV сте-
пен) и положен стручни испит. Уз пријаву тре-
ба доставити: 1. кратку биографију са адресом 
и контакт телефоном, 2. оверену фотокопију 
дипломе о завршеној средњој медицинској шко-
ли (IV степен) - општи смер, 3. оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
4. извод из МК рођених - оригинал. Кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе.

Виши физиотерапеут - радни 
терапеут

2 извршиоца

Опис послова: а) Спроводи самостално терапе-
утске процедуре из области физикалне медици-
не и рехабилитације (хидротерапија, електро-
терапија, кинезитерапија, парафинотерапија, 
киротерапија), на основу налога датог од стране 
лекара специјалисте за област физикалне меди-
цине и рехабилитације и о томе води прописану 
медицинску документацију; надзире и контроли-
ше рад физиотерапеута; надзире рад помоћног 
особља у вези хигијене просторија за физикалну 
терапију, опреме, медицинске одеће и сл.; спро-
води континуирани надзор процеса статистич-
ког извештавања; уводи у посао новопримље-
не раднике и контролише обуку приправника; 
учи и мотивише пацијента да се правилно слу-
жи помагалима; прати пацијентово стање и 
напредак; прилагођава програм физиотерапије 
у складу са напретком пацијентовог стања; 
подстиче и подучава пацијента за самостално 
извођење вежби; б) Планира радну терапију; 
израђује програм са описом поступака и пред-
виђених исхода терапије; прати стање пацијен-
та и успешност радне терапије и прилагођава 
програм радне терапије у складу са напретком 
стања пацијента; подстиче и подучава пацијен-
та за самостално извођење вежби и учи и моти-
више пацијента да се правилно служи помагали-
ма; спроводи активности стручног усавршавања 
у области радне терапије.

Медицина
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УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом, кандидат треба да има и завршену 
вишу / струковну медицинску школу - физио-
терапеут / радни терапеут и положен стручни 
испит. Уз пријаву треба доставити: 1. кратку 
биографију са адресом и контакт телефоном, 2. 
оверену фотокопију дипломе о завршеној вишој 
/ струковној медицинској школи - смер физио-
терапеут / радни терапеут, 3. оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту, 
4. извод из МК рођених - оригинал. Кандидати 
који су радили у струци дужни су да доставе и 
оверену фотокопију лиценце. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду пода-
така о личности у сврхе избора за пријем у рад-
ни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“ код 
Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће разма-
трати. Пријаву са документацијом доставити на 
адресу: Општа болница Пожаревац, Братства 
јединства 135, 12000 Пожаревац.

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Улица Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-519

Медицинска сестра - техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, 
кандидати су дужни да доставе: пријаву на 
конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипло-
ме о завршеној средњој медицинској школи, 
оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лицен-
це (условно решење о упису у именик Коморе 
МСЗТС). Кандидат који буде изабран за пријем 
у радни однос, пре закључења уговора о раду 
мора доставити доказ о здравственој способ-
ности. Рок за пријаву кандидата је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама преко писарнице Дома здравља Сме-
дерево - Смедерево или путем поште на адре-
су: Дом здравља Смедерево, Смедерево, Кнез 
Михаилова 51, уз напомену: „Пријава на оглас 
за медицинску сестру - техничара”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Доктор медицине
3 извршиоца

УСЛОВИ: Као доказе о испуњености услова, кан-
дидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и 
адресом, оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце (условно решење 
о упису у именик Лекарске коморе). Кандидат 
који буде изабран за пријем у радни однос, пре 
закључења уговора о раду мора доставити доказ 
о здравственој способности. Рок за пријаву кан-
дидата је 8 дана од дана објављивања огласа 
у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас дос-
тављати у затвореним ковертама преко писар-
нице Дома здравља Смедерево - Смедерево или 
путем поште на адресу: Дом здравља Смедере-
во, Смедерево, Кнез Михаилова 51, уз напомену 
„Пријава на оглас за доктора медицине“. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће бити раз-
матране.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виши радиолошки техничар у 
дијагностици

за потребе Одељења за радиолошку 
дијагностику, на одређено време до 

шест месеци, ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

УСЛОВИ: високо образовање на струковним сту-
дијама првог степена (струковне/академске), по 
пропису који уређује високо образовање почев 
од 10. септембра 2005. године, струковни меди-
цински радиолог или на основним студијама у 
трајању од најмање две године, по пропису који 
уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године, виши радиолошки техничар; 
положен стручни испит за струковног медицин-
ског радиолога / вишег радиолошког техничара. 
Приликом пријављивања на оглас потребно је 
доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом и контакт подацима; 
фотокопију дипломе о завршеној високој/вишој 
школи одговарајућег профила: фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту за струко-
вног медицинског радиолога / вишег радио-
лошког техничара; извод из матичне књиге 
венчаних (ако је дошло до промене презимена). 
Пријаве са документацијом доставити на адресу: 
Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, Синђе-
лићева 62, 14000 Ваљево, са назнаком: „Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________“ (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву).

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима, 
за потребе Службе за педијатрију 

са педијатријским одељењем и 
специјалистичким кабинетима, 
на одређено време до повратка 

привремено одсутне запослене са 
неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа педијатријског смера; поло-
жен стручни испит. Приликом пријављивања на 
оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом и кон-
такт подацима; фотокопију дипломе о стеченом 
образовању одговарајућег профила; фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; извод 
из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Пријаве са документацијом 
доставити на адресу: Општа болница Ваљево, 
Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, Синђелићева 62, 14000 Ваљево, 
са назнаком: “Пријава на оглас за пријем у рад-
ни однос за послове ________“ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву).

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО

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

Оглас објављен дана 20.11.2019. године 
у публикацији “Послови” поништава се у 
целости.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ

1. Виша медицинскa сестрa - 
техничар

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, до 
њеног повратака на рад, у Служби 

поливалентне патронаже

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена висока меди-
цинска школа струковних студија из области 
гинекологије и акушерства или општег смера, 
односно виша медицинска школа смер гинеко-
логија и акушерство или општи смер, положен 
стручни испит и поседовање лиценце за рад или 
решења о упису у комору и положен возачки 
испит Б категорије.

2. Виши радолошки техничар
на одређено време ради замене 

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

радиолошку дијагностику

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуња-
вају и посебне услове: завршена висока школа 
струковних студија, смер радиологија, однос-
но виша медицинска школа смер радиологија, 
положен стручни испит и поседовање лиценце 
за рад или решења о упису у комору.

3. Медицинскa сестрa - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
њеног повратка на рад, у Служби за 
здравствену заштиту деце и школске 

деце Дома здравља Крушевац
3 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа педијатријског или општег смера, поло-
жен стручни испит и поседовање лиценце за 
рад или решења о упису у комору.

4. Медицинскa сестрa - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
њеног повратка на рад, у Служби кућног 
лечења и неге Дома здравља Крушевац

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа општег смера, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у комору и положен возачки испит Б категорије.

5. Медицинскa сестрa - техничар
на одређено време ради замене 

привремено одсутне запослене, до 
њеног повратка на рад, у Служби опште 

медицине Дома здравља Крушевац
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа општег смера, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у комору.

Медицина
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6. Медицинскa сестрa - техничар
за пријем у радни однос на одређено 

време ради замене привремено одсутне 
запослене, до њеног повратка на рад, 

у Служби за хитну медицинску помоћ и 
санитетског превоза

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом о раду, кандидати треба да испуњавају 
и посебне услове: завршена средња медицинска 
школа општег смера, положен стручни испит и 
поседовање лиценце за рад или решења о упису 
у Комору.

ОСТАЛО: Кандидати који се пријављују на оглас 
достављају: пријаву на оглас; кратку биографију 
са адресом и контакт телефоном; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце за рад или 
решења о упису у комору, изјаву да су здрав-
ствено способни за послове за које подносе 
пријаву; фотокопију извода из матичне књиге 
рођених. 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. О потреби спро-
вођења даљих разговора са кандидатима који се 
јаве на оглас а ради пружања додатних подата-
ка, који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кандида-
та одлучује директор. Изабрани кандидати, пре 
заснивања радног односа, дужни су да доставе 
лекарско уверење, као доказ о здравственој спо-
собности за послове за које се заснивају радни 
однос. Уколико изабрани кандидат не достави 
наведена документа у остављеном року, са њим 
се неће закључити уговор о раду. Пријавe на 
оглас могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа у публикацији „Послови“. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати. Пријаве са документацијом доста-
вити на адресу: Дом здравља Крушевац, Ћирила 
и Методија 32, 37000 Крушевац. 

ОПШТА БОЛНИЦА
ПЕТРОВАЦ НА МЛАВИ

12300 Петровац на Млави, Моравска 2

Виши физиотерапеут
на одређено време, због повећаног 

обима посла 

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених законом, кандидати 
треба да испуњавају и следеће посебне усло-
ве: основне струковне студије првог степе-
на - струковни физиотерапеут, стручни испит; 
лиценца / решење о упису у комору; најмање 
шест месеци радног искуства у наведеном 
звању. Уз пријаву поднети: краћу биографију, 
оверену копију дипломе о завршеној одго-
варајућој школи са просечном оценом током 
школовања, оверену копију уверења о поло-
женом стручном испиту, оверену копију лицен-
це/решења о упису у комору, фотокопију рад-
не књижице уколико кандидат има радни стаж 
или потврду послодавца (други доказ о радном 
искуству), оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге венчаних 
уколико је кандидат променио презиме, ориги-
нал или оверену копију уверења о држављан-
ству, копију/очитану личну карту. Лекарско уве-
рење којим се доказује здравствена способност 
без ограничења за рад на радном месту за које 
је расписан оглас, дужан је да достави кандидат 

који буде изабран пре пријема у радни однос. 
Комисија ће разматрати све доспеле, благовре-
мене и потпуне пријаве и са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос оба-
виће се разговор, ради прибављања додатних 
релевантних података за доношење одлуке о 
изборукандидата. Пријавом на оглас кандидат 
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. 
Подацима рукује и податке обрађује Одељење 
за кадровске и административне послове Опште 
болнице Петровац на Млави. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
„Послови“. Пријаве слати у затвореним коверта-
ма, на адресу: Општа болница Петровац на Мла-
ви, Моравска 2, 12300 Петровац на Млави или 
доставити лично у Правну службу Опште болни-
це Петровац на Млави. Неблаговремене пријаве 
и непотпуна документација неће бити узета у 
разматрање при избору кандидата.

„FM PHARM“ DOO
24000 Суботица, Вука Мандушића 39/а

e-mail: fmpharm@tippnet.rs

Квалификовани фармацеут

Опис послова: учествовање у контроли и при-
мени обезбењења захтева ГМП, обезбеђујући да 
свака серија лека буде произведена и испитана 
у сагласности са спецификацијом и дозволом за 
стављање лека у промет. Процена документа-
ције сваке серије лека. Одобравање полазних 
супстанци, материјала за паковање, међупроиз-
вода, полупроизвода и готовог производа. Пра-
тити рад лабораторија за контролу квалитета. 
Одобрава спецификацију, упутства за узорко-
вање, методе испитивања и СОП-ове; заједнич-
ки рад на изради истих са шефовима одељења. 
Учествовање у обуци запослених.

УСЛОВИ: универзитетска диплома фармацеут-
ског или технолошког факултета са завршеном 
специјализацијом на Фармацеутском факултету 
- QP специјализацијом, знање енглеског језика, 
познавање MS Word, Excel; способност и спрем-
ност на самосталан рад, као и сарадњу и коле-
гијални однос са другим запосленима; одлич-
не усмене и писмене комуникацијске вештине, 
развијене социјалне вештине. Заинтересовани 
кандидати могу своје биографије слати на горе 
наведену имејл-адресу. Оглас остаје отворен до 
15.01.2020. године.

          Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71

Стручни радник за управно-правне 
послове

на одређено време због замене 
привремено одсутне запослене, на 

породиљском одсуству и одсуству са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање на студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, изузетно: на студијама 
првог степена по пропису који уређује високо 
образовање, почев од 10. септембра 2005. годи-
не и високо образовање у трајању од најмање 
две године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године и 
радним искуством на тим пословима стеченим 
до дана ступања на снагу ове уредбе; дипло-
мирани правник; најмање једна година радног 
искуства у струци, у складу са прописима којима 
се уређује област социјалне заштите. Посебни 
услови: лиценца за обављање послова, у складу 
са законом којим се уређује социјална заштита 
и прописима донетим на основу закона, знање 
рада на рачунару. Уз пријаву кандидати подно-
се: очитану личну карту са чипом/копију личне 
карте без чипа, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о држављанству, доказ о стручној 
спреми, доказ о радном искуству, евентуално 
доказ о поседовању лиценце, евентуално доказ 
о положеном државном стручном испиту, евен-
туално доказ знања рада на рачунару. Прија-
ве са потребном документацијом доставити на 
горенаведену адресу са назнаком „За конкурс - 
не отварати“. Конкурс је отворен 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД 
ДОБРИЧ

18412 Житорађа, Војводе Мишића 5
тел. 027/8262-045

Дипломирани економиста
за финансијско-рачуноводствене 

послове

УСЛОВИ: високо образовање на основним ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, односно специјалистичким струковним 
студијама, по пропису који уређује високо обра-
зовање почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, са 
познавањем рада на рачунару; да је државља-
нин РС, да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак за кривична дела која 
га чине неподобним за рад у државним органи-
ма, да има општу здравствену способност.

ОСТАЛО: Потребна документација: пријава са 
биографијом, оверена фотокопија дипломе о 
стеченом образовању, уверење о држављан-
ству и извод из матичне рођених, уверење да 
кандидат није осуђиван, уверење да кандидат 
није под истрагом. Лекарско уверење доставља 

Медицина / Здравство и социјална заштита

Пословни центри НСЗ
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примљени кандидат. Пријаве слати на горена-
ведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71

Координатор за ромска питања
на одређено 6 месеци

УСЛОВИ: најмање завршена трогодишња/четво-
рогодишња средња школа/факултет пожељан; 
предност је знање ромског, као и неког од стра-
них језика; познавање мандата/надлежности и 
функционисања локалне управе је предност; 
познавање програма Декаде укључења Рома 
2015-2025. године; живот у локалној средини, 
блиска сарадња и познавање проблема локалне 
ромске популације; способност и спремност на 
интензивну сарадњу и комуникацију са људима; 
добре организационе способности; компјутерске 
вештине (Word, интернет...). Уз пријаву канди-
дати подносе: очитану личну карту са чипом/
копију личне карте без чипа, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, доказ 
о стручној спреми, евентуално доказ знања ром-
ског, као и неког од страних језика, евентуал-
но доказ знања рада на рачунару. Пријаве са 
потребном документацијом доставити на адре-
су: Центар за социјални рад општине Сечањ, 
Вожда Карађорђа 71, 23240 Сечањ, са назна-
ком „За конкурс - не отварати“. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови“.

          Култура и информисање

ГАЛЕРИЈА ЛИКОВНЕ УМЕТНОСТИ 
ПОКЛОН ЗБИРКЕ 

РАЈКА МАМУЗИЋА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Васе Стајића 1

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: 1) висока стручна спрема стечена 
на једном од ниже наведених високообразов-
них институција: филозофски факултет - група 
за историју уметности; академија уметности - 
ликовни одсек; факултет ликовних уметности; 
факултет примењених уметности или висока 
стручна спрема хуманистичких наука (високо 
образовање на студијама II степена - диплом-
ске академске студије - мастер; специјалистичке 
струковне студије или специјалистике академ-
ске студије или високо образовање на основним 
студијама у трајању од четири године); 2) да 
кандидат има најмање пет година радног иску-
ства у струци; 3) да се против кандидата не води 
истрага и да није подигнута оптужница за кри-
вична дела која се гоне по службеној дужности, 
као и да није осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање дужности дирек-
тора; 4) да је држављанин Републике Србије; 5) 
да има општу здравствену способност.

ОСТАЛО: Кандидати треба да приложе следећу 
документацију: пријаву на конкурс са биогра-
фијом која садржи податке о досадашњем раду 
и оствареним резултатима; предлог програ-
ма рад и развоја Галерије за период од чети-
ри године; диплому или уверење о стеченој 
стручној спреми; доказ о радном искуству (рад-
на књижица/уговори/потврде и др.) из којих се 
може утврдити на којим пословима и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство; 
доказ да се против кандидата не води истрага, 
нити да је подигнута оптужница за кривична 
дела која се гоне по службеној дужности (потвр-
да / уверење надлежног органа издата након 
објављивања конкурса); доказ да кандидат није 
правоснажно осуђиван за кривична дела која га 
чине недостојним за обављање дужности дирек-
тора (потврда / уверење надлежног органа 
издата након објављивања конкурса); уверење 
о држављанству, не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених; копију личне 
карте; доказ о општој здравственој способности 
(лекарско уверење). Докази се прилажу у ори-
гиналу или овереној копији. Рок за подношење 
пријава је 15 дана од дана објављивања јавног 
конкурса. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве и непотпуне пријаве Управни одбор ће 
одбацити закључком, против кога се може изја-
вити жалба Покрајинској влади у року од три 
дана од дана достављања. Жалба не задржава 
извршење закључка. Управни одбор ће обавити 
разговор са кандидатима који испуњавају усло-
ве из конкурса. Датум усменог разговора биће 
одређен накнадно, о чему ће сви кандидати бити 
обавештени. У року од 30 дана од дана завршет-
ка јавног конкурса Управни одбор ће доставити 
Покрајинској влади предлог листе кандидата, с 
мишљењем о стручним и организационим спо-
собностима сваког кандидата. Одлуку о избору и 
именовању директора са листе кандидата доно-
си Покрајинска влада. Ако Управни одбор утвр-
ди да нема кандидата који испуњава услове да 
уђе у изборни поступак или Покрајинска влада 

не именује директора са листе кандидата, сма-
тра се да јавни конкурс није успео. Адреса на 
коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Гале-
рија ликовне уметности - Поклон збирка Рајка 
Мамузића, Нови Сад, Васе Стајића 1, са назна-
ком: „За Управни одбор - јавни конкурс”. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Никола Савић, e-mail: rmamuzic.sekretar@mts.rs. 

                        Индустрија и грађевинарство

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
11000 Београд, Змај Јовина 3

Заменик директора
за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, без обзи-
ра на занимање, радно искуство 36 месеци, 
енглески језик (средњи ниво) - пожељно, возач-
ка дозвола Б категорије - пожељно, познавање 
рада на рачунару - пожељно. Заинтересовани 
кандидати могу да пошаљу своју биографију 
мејлом на: pravna.sluzba@adkopaonik.co.rs.

VINCI TERNA CONSTRUCTION 
JV DOO

Београд - Стари град, Господар Јованова 5

Армирач
на одређено време 24 месеца, пробни 

рад 3 месеца, место рада: Сурчин
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме и 
12 месеци радног искуства; потребно је позна-
вање процеса рада у високоградњи, познавање 
грађевинског материјала. Конкурс је отворен до 
попуне, кандидати могу да се јаве путем теле-
фона: 011/6350-242, 060/6689-294, Маја Соко-
лов (радним данима од 9 до 16 h).

Грађевински радник
на одређено време 24 месеца, пробни 

рад 3 месеца, место рада: Сурчин 
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спре-
ме; познавање процеса рада у високоградњи, 
познавање грађевинског материјала; радно 
искуство је пожељно, али није услов. Конкурс је 
отворен до попуне, кандидати могу да се јаве 
путем телефона: 011/6350-242, 060/6689-294, 
Маја Соколов (радним данима од 9 до 16 h)

Зидар
на одређено време 24 месеца, пробни 

рад 3 месеца, место рада: Сурчин
10 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме, 
најмање 12 месеци радног искуства; позна-
вање процеса рада у високоградњи, познавање 
грађевинског материјала. Конкурс је отворен до 
попуне, кандидати могу да се јаве путем теле-
фона: 011/6350-242, 060/6689-294, Маја Соко-
лов (радним данима од 9 до 16 h).

Здравство и социјална заштита / Култура и информисање / Индустрија и грађевинарство

Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба
за запошљавање
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,,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, исхра-
на, пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: 
30.04.2020. године. Разговор са послодавцем 
сваког радног дана од 08 до 15 часова на адре-
си: Врчин, Авалска 120. Заинтересовани канди-
дати могу своје радне биографије да доставе 
путем имејл-адресе или да се јаве на контакт 
телефон, особа за контакт Дејан Миладиновић.

„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 обзи-
ра на занимање и радно искуство; пожељна 
возачка дозвола Б категорије. Обезбеђен пре-
воз, смештај и исхрана, дужина радног време-
на 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 обзи-
ра на занимање и радно искуство. Обезбеђен 
превоз, смештај и исхрана, дужина радног вре-
мена 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 
заваривање, браварски послови.

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

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ „ВУК КАРАЏИЋ”
19220 Доњи Милановац, Стевана Мокрањца 14

тел. 030/590-142

Професор разредне наставе
за рад у подручној школи ИО Мироч

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одгова-
рајуће високо образовање у складу са чланом 
139, 140, а у вези са чланом 154 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, број 88/17, 27/18 - др. закон и 10/19), 
стечено на студијима другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије), у складу са 
Законом о високом образовању, односно образо-
вање стечено на основним студијама у трајању 
од најмање четири године по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године. Степен и врста образовања морају 
бити у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Просветни гласник РС”, број 
11/02, 15/13, 2/16,10/16 и 3/17). Кандидат мора 

да има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са Европским системом пре-
носа бодова. Наставник и стручни сарадник који 
је у току студија положио испит из педагогије и 
психологије или положио стручни испит, однос-
но испита за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 142 став 1 овог закона. Кандидат 
треба да поседује уверење о држављанству (у 
оригиналу или овереној фотокопији); психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење се под-
носи пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена казна затвора од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиља у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примања и давања мита. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним 
формуларом доставља школи. Уз захтев канди-
дат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању са исправом којом се 
доказује да је кандидат стекао образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ да је канди-
дат положио стручни испит - испит за лиценцу; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија). Кандидат мора да зна 
српски језик. Кандидати чије су пријаве потпу-
не и благовремене и уз које су приложени сви 
докази и који испуњавају услове за оглашено 
радно место, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју 
врши надлежна служба за запошљавање при-
меном стандардизованих поступака, о чему ће 
кандидати бити обавештени путем имејла или 
бројева телефона које су навели у својим прија-
вама. Разговор са кандидатима ће се обавити 
у просторијама секретара ОШ “Вук Караџић”, 
с тим што ће кандидати о датуму и времену 
бити обавештени на контакт адресе или путем 
имејла које су навели у пријави. За доказе који 
су неопходни у поступку одлучивања, установа 
поступа у складу са ЗОУП-ом („Службени глас-
ник РС”, бр. 18/2016) и уз сагласност запосленог 
(образац 1). Рок за пријављивање је 15 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Пријаве треба послати на горенаведену адресу. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе и на телефон: 030/590-142.

УНИВЕРЗИТЕТ МЕТРОПОЛИТАН
11000 Београд, Тадеуша Кошћушка 63

тел. 011/2030-885

Оглашава радна места са пуним и непуним 
радним временом: 

Наставник за ужу научну област 
Историја уметности

Наставник за ужу научну област 
Инжењерски и операциони 

менаџмент

Индустрија и грађевинарство / Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

  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 прописа-
ним законом и то ако:
1) има одговарајуће образовање;
2) има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом и учени-
цима;
3) није осуђивано правноснажном пре-

судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из гру-
пе 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 дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике 

Србије;
5) зна српски језик и језик на којем оства-

рује образовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и провера-
вају 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 тач-
ка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.
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Наставник за ужу научну област 
Маркетинг

Наставник за ужу научну област 
Рачунарске науке

Наставник за ужу научну област 
Информационе технологије и 

системи

Наставник за ужу научну област 
Интегрисане маркетиншке 

комуникације

Наставник за ужу научну област 
Безбедност информација

Наставник за ужу научну област 
Софтверско инжењерство

Наставник за ужу научну област 
област Англистика (Енглески језик)

Сарадник у настави за ужу научну 
област Информационе технологије и 

системи

УСЛОВИ: Кандидати за наставника треба да 
испуњавају услове за избор у звања дефиниса-
не чл. 74 (кандидати за сараднике - чл. 82, 83 
и 84), Законом о високом образовању, Статутом 
Универзитета и Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивању радног односа 
наставника и сарадника на Метрополитан уни-
верзитету. У складу са чланом 75 Закона о висо-
ком образовању, радни однос наставника се 
заснива на одређено време за сва звања, осим 
звања редовног професора, а у складу са чл. 82 
и 83 Закона, радни однос асистента се заснива 
на период од три године, а сарадника у наста-
ви на период од годину дана. Кандидати који 
испуњавају услове конкурисања, потребно је да 
попуне електронску пријаву коју могу да преуз-
му на сајту Метрополитан универзитета http://
www.metropolitan.edu.rs/aktivnosti/konkursi-za-
zaposlenje/. Попуњену електронску пријаву тре-
ба да пошаљу на електронску адресу: konkurs@
metropolitan.ac.rs. Допунску документацију 
(копије диплома и радова) послати у електрон-
ском облику на адресу: konkurs@metropolitan.
ac.rs. За додатне информације кандидати се 
могу обратити електронском поштом на адре-
су: konkurs@metropolitan.ac.rs или телефоном: 
011/2030-885 - Гордана Пешић Скробоња. Кон-
курс је отворен до 03.01.2020. године. 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Индустријско 

инжењерство
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђени 
чланом 84 Закона о високом образовању и чла-
ном 136 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Моторна возила

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђени 

чланом 84 Закона о високом образовању и чла-
ном 136 Статута Машинског факултета.

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Ваздухопловство

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 
степен стручне спреме и други услови утврђени 
чланом 84 Закона о високом образовању и чла-
ном 136 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити у 
писаној форми: биографију, оверене копије 
диплома стечених у земљи или решења о при-
знавању страних високошколских исправа о 
одговарајућој стручној спреми, списак радо-
ва и сепарате објављених радова и потписану 
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 електронском запису. 
Пријаве доставити на адресу: Машински факул-
тет, Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 
121, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурсa.

ВИСОКА БРОДАРСКА ШКОЛА
АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА

11000 Београд, Булевар војводе Путника 7
тел. 064/4564-567

Наставник за ужу научну област 
Машинско инжењерство

3 извршиоца

Наставник за ужу научну област 
Саобраћајно инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Електротехничке науке и 

информатичко инжењерство

Наставник за ужу научну област 
Правне науке

Наставник за ужу научну област 
Математичке науке

Допунски рад до трећине радног 
времена (допунско радно време) са 
изборним звањем или да испуњава 

услове за избор у звања доцент-
редовни професор, за ужу научну 
област Машинско инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - доктор 
наука из научне области која покрива напред 
наведену научну област; са важећим изборним 
звањем или да испуњавају услов за избор у 
наставничка звања, утврђен члановима 74 и 75 
Закона о високом образовању и условима про-
писаним од стране Националног савета за висо-
ко образовање.

Наставник за ужу научну област 
Филолошке науке - немачки језик

Наставник за ужу научну област 
Филолошке науке - руски језик

УСЛОВИ: завршен одговарајући факултет 
и референце за избор у наставничко звање 
наставника страног језика, у складу са чланом 
79 Законом о високом образовању Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Уз пријаву за конкурс кандидати дос-
тављају: CV - радну биографију, фотокопију или 
очитану личну карту, списак стручних и науч-
них радова којима доказују компетентност за 
наставне предмете унутар уже научне области, 
оверене фотокопије диплома (основних, магис-
тарских - мастер и докторских студија) и ако 
имају важећи избор у наставничко звање. Све 
пријаве са пратећом документацијом дос-
тављају се најкасније 10 календарских дана од 
дана објављивања конкурса, на наведену адре-
су школе. За додатне информације контакти-
рати на телефон: проф. др Зоран Јовановић, 
064/4564-567.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 16
тел. 011/2636-163

Ванредни професор за ужу научну 
област Генетика и еволуција

на Катедри за генетику и еволуцију у 
Институту за зоологију, на одређено 

време од 5 година

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из науч-
не области за коју се бира, непостојање сметње 
из члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
и отали услови утврђени чланом 74 Закона о 
високом образовању. Пријаву са биографијом, 
овереним преписом дипломе и списком и сепа-
ратима научних и стручних радова доставити 
Архити Факултета, на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВО ЛОЛА РИБАР“

11308 Бегаљица, Живана Јовановића 1
тел. 011/8530-378

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава услове предвиђене чл. 122, 
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. закони и 
10/2019 од 15.02.2019. године) и то: 1) да има 
одговарајуће високо образовање прописано 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, за наставника 
основне школе, педагога или психолога: а) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука, у ком случају мора да има 
завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. б) на основним 
студијама утрајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; 2) да има 
дозволу за рад, односно положен стручни испит 
за наставника или стручног сарадника; 3) да има 
обуку и положен испит за директора установе 
(изабрани кандидат који нема положен испит 
за директора, дужан је да га положи у року до 
две године од дана ступања на дужност); 4)

Наука и образовање
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да има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 6) да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дела примање или давање мита, за кривич-
но дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њега није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
7) да има држављанство Републике Србије; 8) 
да зна српски језик. Уз пријаву на конкурс кан-
дидати прилажу: оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; оверен препис/фотокопију доку-
мента о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; оригинал/оверену фотокопију 
потврде о радном стажу, најмање осам година 
рада у области образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија) не старије од шест месеци; 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија) не старији од шест месеци; 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) не старије од шест месеци; 
оригинал/оверена фотокопија уверења надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова 
да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 139 ст. 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања (не старије од шест месеци); доказ о знању 
српског језика, на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, доставља само кандидат који 
одговарајуће образовање није стекао на српском 
језику; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), ако га поседује, а за кандидате који 
су претходно обављали дужност директора шко-
ле доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора школе и оцену спољашњег вредновања; 
оверен препис/фотокопију лиценце за директо-
ра школе (ако је кандидат поседује); кандидат 
може приложити и доказ о кретању у служби са 
биографским подацима, као и доказе о струч-
ним и организационим способностима, односно 
о стеченом звању према прописима из области 
образовања (при чему су ови докази необавез-
ни). Рок за пријављивање кандидата је 15 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
НСЗ „Послови”. Кандидат комплетну документа-
цију доставља лично или поштом на адресу: ОШ 
„Иво Лола Рибар“, Живана Јовановића 1, 11308 
Бегаљица, са назнаком „За конкурс“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације се могу добити 
позивом на телефон: 011/8530-378.

УНИВЕРЗИТЕТ ПРИВРЕДНА 
АКАДЕМИЈА У НОВОМ САДУ
ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНИ 
МЕНАЏМЕНТ, ЕКОНОМИЈУ И 

ФИНАНСИЈЕ
11000 Београд, Јеврејска 24

тел. 011/2643-390

Оглашава радна места за (ре)избор у звање 
и заснивање радног односа наставника на 

неодређено или одређено време од 5 година за 
уже научне области:

Општи менаџмент
3 извршиоца

Информатика
2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за избор наставника пропи-
сани су Законом о високом образовању, Стату-
том и општим актима Факултета за примењени 
менаџмет, економију и финансије. Кандидати 
треба да доставе пријаву са биографијом и дока-
зима о испуњености услова (оверене копије 
диплома, списак научних и стручних радова и 
др.).

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 3

тел. 011/2638-622

Конкурс објављен 18.12.2019. године у 
публикацији „Послови“ исправља се за 
радно место ванредног професора за ужу 
научну област Историја српског језика, предмети 
Историјска морфологија српског језика и Исто-
рија српског књижевност језика, са 70% радног 
времена, на одређено време од 5 година, тако 
што уместо уже научне област Историја српског 
језика, треба да стоји: ужа научна област Српски 
језик, а уместо предмета: Историјска морфоло-
гија српског језика и Историја српског књижев-
ност језика, треба да стоји: Историјска фонетика 
српског језика, Историјска морфологија српс-
ког језика, Историја српског књижевног језика. 
Остали услови конкурса остају непромењени.

ЕКОНОМСКА ШКОЛА
„НАДА ДИМИЋ“

11080 Земун, 22 октобра 19
тел. 011/2190-386

Наставник предметне наставе 
енглеског језика

на одређено време, ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са трудничког и 
породиљског боловања, са непуним 

радним временом од 28% ангажовања

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
потребно је да лице има: одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије или завршене 
основне студије у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђи-

ван правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примања и давања мита, за кривична дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

Наставник предметне наставе - 
економска група предмета

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, односно до 
повратка запослене са трудничког и 
породиљског боловања, са непуним 

радним временом од 40% ангажовања

УСЛОВИ: У складу са чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) 
потребно је да лице има: одговарајуће образо-
вање на студијама другог степена - мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије или завршене 
основне студије у трајању од најмање 4 године 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, за кривична дела насиља 
у породици, одузимања малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примања 
и давања мита, за кривична дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену санк-
цију и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати уз пријавни формулар при-
лажу: оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење или потврду о неосуђи-
ваности за горе наведена кривична дела коју 
издаје полицијска управа (оригинал); извод из 
матичне књиге рођених (оригинал); уверење 
о држављанству (не старије од шест месеци); 
очитану или фотокопију личне карте. Кандидати 
обавезно попуњавају пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампан формулар потребну документа-
цију достављају лично или на адресу школе: 22. 
октобра 19, Земун, у року од осам дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Контакт особа: Душица 
Ружић, секретар, телефон: 011/2190-386.

www.nsz.gov.rs
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ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

11000 Београд, Љешка 82

Наставник рачунарства и 
информатике

на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана (до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства), а 

најдуже до 31.08.2020. године

Наставник рачунарства и 
информатике

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме одго-
варајућег занимања. Поред општих услова за 
пријем у радни однос, утврђених у члану 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, 
број 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 
и 113/2017), кандидат треба да испуњава и сле-
деће услове: одговарајуће високо образовање 
из члана 140 Закона и то: високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области педагошких 
наука; високо образовање на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године. Посебни услови за 
наставно особље утврђени су одредбама Пра-
вилника о степену и врсти образовања настав-
ника из општеобразовних предмета, стручних 
сарадника и васпитача у стручним школама 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, 
бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016, 2/2017 и 13/2018 
од 17.07.2018. године), за наведено радно место: 
да кандидат 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 дисцплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да има држављанство 
Републике Србије; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи, 
и то: диплому о стеченом стручном образовању 
или уверење о дипломирању, краћу биогра-
фију, доказ о неосуђиваности (из суда и поли-
ције) правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човрчности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-

ном, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење о држављанству Републике Србије, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу (осим за приправнике и друга лица 
која могу засновати радни однос без положеног 
одговарајућег испита); потврду високошколске 
установе да имају образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмања 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или доказ о положе-
ним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испи-
ту, односно испиту за лиценцу и доказ издат од 
одговарајуће високошколске установе о знању 
језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику). Сви докази прилажу 
се у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код јавног бележника. Доказ о здравственој спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, у року од 8 дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад 
са ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Пријавни формулар са доку-
ментацијом доставити на наведену адресу, у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Конкурс ће бити објављен 
у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: Хемијско-прехрамбена школа, 
Љешка 82, Београд, са назнаком: „За конкурс“.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Редовни професор за ужу научну 
област Физичка електроника

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), 
Статутом Универзитета у Београду - Електротех-
ничког факултета, Правилником о минималним 
условима за стицање звања наставника на Уни-
верзитету у Београду, Правилником о изменама 
и допунама Правилника о минималним услови-
ма за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Правилником о начину и поступ-
ку стицања звања и заснивања радног односа 
наставника Универзитета у Београду, Правил-
ником измени и допуни Правилника о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, 
Правилником о избору у звањe наставника и 
сарадника Електротехничког факултета Универ-
зитета у Београду, у складу са којима ће бити 
извршен избор пријављених кандидата.

Асистент за ужу научну област 
Рачунарска техника и информатика

на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Зако-
ном о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), 
Статутом Универзитета у Београду - Електро-
техничког факултета, Правилником о избору у 
звање наставника и сарадника Електротехнич-

ког факултета Универзитета у Београду, у скла-
ду са којима ће бити извршен избор пријавље-
них кандидата. Посебан услов: предмети уже 
научне области за које се тражи просечна оце-
на: сви стручни предмети Катедре за рачунарску 
технику и информатику.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова (биографија, списак науч-
них радова и радови у електронској форми 
на CD-у, копија дипломе односно уверења 
које важи до издавања дипломе са списком 
положених испита у току студија и уверење о 
држављанству), доставити у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса Архиви Факултета, 
Булевар краља Александра 73.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН“
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
e-mail: office@bba.edu.rs

Ванредни професор из уже научне 
области Економија и финансије

Доцент из уже научне области 
Информациони системи

2 извршиоца

УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени 
су Законом о високом образовању, Статутом и 
Правилником о избору у звања Универзитета 
„Унион“ и Статутом Београдске банкарске ака-
демије. Уз пријаву на конкурс доставити: био-
графију, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству, оверене копије диплома 
о претходно стеченим звањима, уверење о 
неосуђиваности и списак објављених радова. 
Пријаву и тражену документацију доставити у 
физичком и електронском облику, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса на наведе-
ну адресу Факултета, кабинет 209/II и на наве-
дену имејл-адресу. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати.

ОСНОВНА ШКОЛА
,,КРАЉИЦА МАРИЈА”

11212 Овча - Београд, Михаја Еминескуа 65
тел. 011/2731-495

Секретар
на одређено време, ради замене одсутне 

запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - дипломи-
рани правник-мастер или дипломирани правник 
који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године.

Педагог
на одређено време, до повратка одсутне 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: одговарајуће образовање - дипломи-
рани педагог-мастер или дипломирани педагог 
који је стекао високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање четири године.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 

Наука и образовање
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изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Уз пријаву кандидат треба да достави: радну 
биографију; попуњен формулар који се налази 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја; оверену 
фотокопију доказа о стручној спреми (диплома 
или уверење, уколико диплома није издата); 
оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству; извод из матичне књиге рође-
них, оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о неосуђиваности. Доказ о здравственој 
способности (лекарско уверење) доставља се 
пре закључења уговора о раду. Пријаве сла-
ти на наведену адресу школе, са назнаком ,,За 
конкурс”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. Додатне информације 
могу се добити путем телефона.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ВЕСЕЛИН МАСЛЕША“

11000 Београд, Кумодрашка 72
тел. 011/2471-702

Наставник разредне наставе
на одређено време преко 60 дана, до 

повратка запослене са одсуства са рада 
ради посебне неге детета 

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног 
односа, прописани члановима 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017 и 27/2018-др.
закони и 10/2019): 1) одговарајуће образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
мастер струковне студије), студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисципинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука, на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по пропису који је уређи-
вао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) 
овог члана мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 
изузетно, наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем; 2) да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-

мање мита или давања мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) да 
има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик (језик на коме се остварује образов-
но- васпитни рад). Докази о испуњености услова 
из става 1 тачке 1), 3), 4) и 5) овог члана подносе 
се уз пријаву на конкурс, а из става 1 тачка 2 пре 
закључења уговора о раду. Лекарско уверење 
прилаже кандидат који буде изабран на конкур-
су, а пре закључења уговора о раду. Уз пријаву 
са биографијом треба поднети: фотокопију лич-
не карте; оверен препис или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању, извод из 
матичне књиге рођених, уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци), доказ о неос-
уђиваности кандидата за кривична дела утврђе-
на у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, тј. извод из 
казнене евиденције, који прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлеж-
не полицијске управе; пријавни формулар који 
се преузима на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Сва документа се прилажу у оригиналу 
или као оверене фотокопије. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће узимати у обзир. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови“. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и 
преко телефона: 011/2471-702. Пријаве на оглас 
и потребну документацију заједно са пријавним 
формуларом слати на адресу школе: ОШ „Весе-
лин Маслеша“, Београд, Кумодрашка 72 или 
донети лично у секретаријат школе.

БОР

УМЕТНИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

19300 Неготин
019/547-484

Наставник клавира
на одређено време до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
из Правилника о врсти стручне спреме наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
стручним школама („Сл. гл. РС - Просветни глас-
ник“ бр. 9/2013). Услови за радно место настав-
ника клавира: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
академски музичар пијаниста; мастер музички 
уметник - професионални статус - клавириста. 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Уз пријаву на конкурс, кандидати тре-
ба да приложе: уверење о држављанству, ове-
рен препис дипломе о стеченој стручној спреми, 
уверење о некажњавању, лекарско уверење, 
остала документа којима се доказује испуње-
ност услова конкурса, личну биографију. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити у секре-
таријату школе или на телефон: 019/547-484.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“НЕВЕН” 

19320 Кладово, 22. септембар 54
тел. 019/801-706

e-mail: vrticneven2@kladovo.net

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
2 извршиоца

Стручни сарадник - психолог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће 
образовање, односно стручну спрему према 
чл. 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017 и 
27/2018 - др. закони и 10/2019); 2) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом; 3) да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против против полне слободе, правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
коме остварује образовно-васпитни рад. Канди-
дати су дужни да уз пријавни формулар (нала-
зи се на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја) на конкурс 
поднесу следећа документа: диплому (оригинал 
или оверену фотокопију), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију), уверење о држављанству (оригинал или 
оверену фотокопију), доказ о познавању српс-
ког језика (осим кандидата који су одговарајуће 
образовање стекли на српском језику), уверење 

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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надлежне полицијске управе о неосуђиваности 
за кривична дела под тачком 3 услова конкурса; 
доказ о поседовању психичке, физичке и здрав-
ствене способности за рад са децом доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, Кон-
курсна комисија врши ужи избор кандидата, који 
се у року од 8 дана од дана истека рока за под-
ношење пријава, упућују на претходну проверу 
психолошке способности за рад са децом, коју 
врши Национална служба за запошљавање, 
о чему ће кандидати бити благовремено оба-
вештени. Пријаве са доказима о испуњавању 
услова конкурса могу се поднети лично или 
поштом на горенаведену адресу, са назнаком 
“За конкурс“. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Ближа обавештења могу се добити на телефон: 
019/801-706.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
19210 Бор, Моше Пијаде 6

тел. 030/424-588

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, до 
повратка одсутног радника са боловања

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа утврђених у члану 24 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14, 13/17 - одлука УС, 113 и 95/18 
- аутентично тумачење), кандидат мора да 
испуњава и посебне услове прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 - 
др. закони, и 10/19) и то: да има одговарајуће 
образовање за рад на радном месту чистачи-
це: завршена основна школа; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављансво Републике Србије; да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом дос-
тављају школи. Уз пријавни формулар кандида-
ти достављају следећу документацију: својеруч-
но потписану молбу са биографијом; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републ-
ке Србије (оригинал или оверену фотокопију); 
оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи; уверење МУП-а из казнене еви-
денције; доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад у школи само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том 
језику; доказ да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима - изабрани кандидат ће доставити 

пре закључења уговора о раду (лекарско уве-
рење). Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће бити узете у разма-
трање, као ни копије докумената које нису ове-
рене од стране надлежног органа. Пријаве слати 
на адресу школе, са назнаком „За конкурс”. Кон-
такт телефон: 030/424-588.

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

тел. 030/432-469

Наставник информатике и 
рачунарства

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

са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: кандидат треба да има високо образо-
вање у складу са чл. 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, и то: професор, 
односно дипломирани професор (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не у области информатике, математике, физи-
ке, електротехнике, машинства или техничког 
образовања); професор, односно дипломирани 
професор (са завршеним основним студијама 
утрајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, двопредметне сту-
дије, где је један предмет обавезно информа-
тика; дипломирани математичар, дипломирани 
физичар, дипломирани информатичар (сви сме-
рови и одсеци, са завршеним основним студија-
ма у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године); дипломирани 
инжењер (са завршеним основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године у области инфор-
матике, информационих технологија, органи-
зационих наука, електротехнике и рачунарске 
технике); дипломирани економиста (са заврше-
ним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године у области информатике); мастер про-
фесор у области информатике, математике, 
физике, електротехнике, машинства; мастер 
професор (двопредметне студије) где је један 
предмет обавезно информатика; мастер мате-
матичар, мастер физичар, мастер информати-
чар (свих смерова и одсека); мастер инжењер 
у области информатике, информационих техно-
логија, организационих наука, електротехнике 
или рачунарске технике; мастер економиста у 

области информатике; мастер дизајнер медија 
у образовању; мастер библиотекар - инфор-
матичар; мастер професор предметне наставе 
(претходно завршене студије првог степена из 
области информатике, информационих техно-
логија, математике, физике, организационих 
наука, електротехнике или рачунарске техни-
ке). Лица која су стекла академско звање мастер 
морају да имају у оквиру завршених основних 
академских студија положено најмање пет испи-
та из информатичких предмета, од тога најмање 
један из области Програмирање и два предмета 
из једне или две следеће области: Математи-
ка или Теоријско рачунарство. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета 
Информатика и рачунарство може да изводи и 
лице које је на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима које су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства 
и информатике у трајању од најмање четири 
семестра; 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; да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс доставити: одштампани 
пријавни формулар који се попуњава на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверен препис или 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању; извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверени препис/оверену 
фотокопију); уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од шест месеци, у оригина-
лу или овереном препису/овереној фотокопији); 
доказ о неосуђиваности (не старији од шест 
месеци, уверење из казнене евиденције МУП-а); 
доказ о познавању српског језика на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад (осим кандидата 
који су одговарајуће образовање стекли на срп-
ском језику) и доказ о поседовању образовања 
из педагошких, психолошких и методичких дис-
циплина, радну биографију (осим за лица која 
први пут заснивају радни однос) - пожељно. 
Доказ да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима прибавља се пре закључења уговора о 
раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да приложи сву потребну документацију и дос-
тави школи лично или на адресу: ОШ „Душан 
Радовић“, Краља Петра Првог 10, 19210 Бор. 
Додатне информације о конкурсу могу се доби-
ти путем телефона: 030/432-469, од секретара 
школе.

Наука и образовање
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ОШ „ЂУРА ЈАКШИЋ”
19219 Кривељ бб

Наставник физике
на одређено време до преузимања 
запосленог, односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по конкурсу 
за пријем у радни однос на неодређено 

време, а најкасније до 31. августа 
текуће школске године, са 30% радног 

времена

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају усло-
ве прописане чл. 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС”, број 88/2017, 27/2018 - др.закони и 
10/2019): 1)да имају одговарајуће образовање 
у складу са чл. 140 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник - Просветни гласник РС”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016 и 2/2017); 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђива-
ни правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; 4) 
да имају држављанство Републике Србије; 5) да 
знају српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар (налази се на званичној 
интернет страници Министарства просвете), а 
потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви. Докази о испуњености услова из тачака 1, 4 
и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а доказ о 
испуњености услова из тачке 2 пре закључења 
уговора о раду. Уз пријаву на конкурс кандида-
ти, поред биографије, треба да приложе (у ори-
гиналу или оверене копије): диплому о стеченом 
образовању, уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених. Доказ о неосуђива-
ности прибавља школа по службеној дужности. 
Лекарско уверење се подноси пре закључења 
уговора о раду. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве комисија неће разматрати. Пријаве са 
траженом документацијом слати на адресу: ОШ 
„Ђура Јакшић” Кривељ, 19219 Кривељ бб, са 
назнаком „Пријава на конкурс”. Рок за пријављи-
вање по конкурсу је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Ближе информације о конкурсу 
могу се добити код секретара школе, на број 
телефона: 030/473-114.

ЧАЧАК

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„НАША РАДОСТ“

32240 Лучани, Радничка бб
тел. 032817-339

e-mail: vrticlucani@msts.rs

Домар - ложач

УСЛОВИ: Поред општих законом предвиђених 
услова, кандидати морају да испуњавају и сле-
деће посебне услове: 1. одговарајуће образо-
вање: трећи или четврти степен стручне спреме 
- средња школа електро, столарске, машин-
ске или водоинсталатерске струке, 2. психич-
ка, физичка и здравствена способност за рад 
са децом, 3. да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родос-
кврнуће, за кривично дело примања мита или 
давања мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4. држављанство Републике Србије, 
5. да знају језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад – српски језик; 6. положен 
испит за руковаоца парних котлова. Докази о 
испуњености услова под бројем 1), 3) до 6) сас-
тавни су део пријаве на конкурс, а доказ из тачке 
2) прибавља се пре закључења уговора о раду.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да поднесу 
пријаву на конкурс на формулару који се може 
попунити на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Уз пријаву поднети и кратку радну био-
графију; оверен препис (фотокопија) дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; уве-
рење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених; уверење МУП-а да нису правоснажном 
пресудом осуђивани за кривично дело из члана 
139 став 1 тачка 3) Закона о основама система 
образовања и васпитања (наведено у општим 
условима конкурса) и сертификат/уверење о 
положеном испиту за руковаоца парним кот-
ловима. Изабрани кандидат пре закључивања 
уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење о здравственој способности. Докумена-
та морају бити оригинал или оверене копије, а 
документација не старија од 6 месеци. Пријаве 
са потребном документацијом слати на адресу: 
Предшколска установа „Наша радост” Лучани, 
Радничка бб, 32240 Лучани, поштом или донети 
лично, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса, са назнаком „Конкурс за домара-ло-
жача”. Достављена документација се не враћа.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ 
НАУКА У ЧАЧКУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
32000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звање ванредни 
професор за ужу научну област 

Индустријско инжењерство
на одређено време од пет година, са 

30% радног времена

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 

техничких наука или докторат наука из уже нау-
чне области за коју се наставник бира. Поред 
наведених услова кандидати треба да испуња-
вају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, 
Правилником о начину и поступку заснивања 
радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 
01. 2017. године – пречишћен текст) и Одлуком 
о изменама и допунама Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу 
(број III-01-305/5 од 26. 04. 2018. године).

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са пода-
цима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми као 
и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 – 
др. закон, 73/2018, и 67/2019) и чл. 135. ст. 1. 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за засни-
вање радног односа и стицање звања настав-
ника), утврђена је обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да релевантна документа која прила-
же ради оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилника о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, доставља у елек-
тронском облику, на начин утврђен наведеним 
упутством. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 
Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати. Фотокопије поднетих 
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

Наставник у звање доцент за ужу 
научну област Примењена физика

на одређено време од пет година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор 
физичких наука, доктор наука - физичке науке 
или докторат наука из уже научне области за 
коју се наставник бира. Поред наведених усло-
ва кандидати треба да испуњавају услове про-
писане Законом о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа 
и стицању звања наставника Универзитета у 
Крагујевцу (број II-01-52 од 09. 01. 2017. годи-
не – пречишћен текст) и Одлуком о изменама 
и допунама Правилника о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу (број III-
01-305/5 од 26. 04. 2018. године).

ОСТАЛО: Пријава на конкурс садржи: име и 
презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о 
образовању, податке о радном искуству и дру-
го. Уз пријаву доставити: биографију са пода-

Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
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цима о досадашњем раду, оверену фотокопију 
дипломе о одговарајућој стручној спреми, као 
и оверене фотокопије диплома о претходно 
завршеним степенима студија, списак научних 
и стручних радова као и саме радове, доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу 
члана 72 став 4 Закона о високом образовању 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 
– др. закон, 73/2018 и 67/2019) и чл. 135 ст. 1 
Статута Универзитета у Крагујевцу. Упутством 
за примену, начин достављања, попуњавања и 
утврђивање релевантних докумената које кан-
дидат доставља у току поступка избора у звање 
Универзитета у Крагујевцу (доступно на www.
kg.ac.rs - Избори у звања - Документи за засни-
вање радног односа и стицање звања настав-
ника), утврђена је обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да релевантна документа која прила-
же ради оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних и изборних елемената прописаних 
чланом 8 Правилника о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставни-
ка Универзитета у Крагујевцу, доставља у елек-
тронском облику, на начин утврђен наведеним 
Упутством. Пријаву са доказима о испуњавању 
услова конкурса доставити на адресу: Факултет 
техничких наука у Чачку, Светог Саве 65, 32000 
Чачак. Конкурс остаје отворен 15 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови” и на 
интернет страници Универзитета у Крагујевцу. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати. Фотокопије поднетих 
докумената уз пријаву на конкурс се не враћају.

ЈАГОДИНА

МАШИНСКО-ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКА 
ШКОЛА

35250 Параћин, Бранка Крсмановића бб
тел. 035/563-445

Наставник филозофије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања стечено 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предме-
та; 2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, ако има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; или на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; и у складу са Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника 
из општеобразовних предмета, стручних сарад-
ника и васпитача у стручним школама („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, бр. 8/15, 11/16, 
13/16 - исп., 13/16, 2/17, 13/18 и 7/19); да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да имају држављан-
ство Републике Србије; да нису осуђивани прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 

насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њих није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС и одштампан и попуњен 
пријавни формулар достављају школи заједно 
са потребном документацијом. Уз пријаву на 
конкурс кандидати треба да приложе: биогра-
фију, оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању или уверења о стеченом 
одговарајућем образовању ако диплома није 
издата (кандидат који има високо образовање 
стечено на студијама другог степена доставља 
оверену копију дипломе другог степена и ове-
рену копију дипломе основних академских, 
односно основних струковних студија), уверење 
надлежне полицијске управе да нису правос-
нажно осуђивани за кривична дела прописана 
чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о основама 
система образовања и васпитања (уверење 
треба да буде издато након расписивања кон-
курса), оригинал или оверену копију уверења 
о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), оригинал или оверену копију 
извода из матичне књиге рођених (не старији 
од шест месеци), доказ да знају српски језик 
(овај доказ доставља само кандидат који одго-
варајуће високо образовање није стекао на срп-
ском језику). Лекарско уверење (доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима) доставља кандидат 
који буде примљен у радни однос, пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве и документацију 
достављати у затвореној коверти, лично или 
поштом на адресу школе са назнаком „За кон-
курсну комисију” и навести назив радног места 
за које се конкурише (наставник филозофије). 
Рок за пријаву је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДА МИЉКОВИЋ“

35213 Деспотовац, Бељаничка 1

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутних запослених преко 60 дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају високо образовање за 
васпитача стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије, мастер струковне студије и спе-
цијалистичке струковне студије, по прописима 
који су уређивали високо образовање у перио-
ду од 10. септембра 2005. године до 7. октобра 
2017. године; на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; на студијама првог степена 
(основне струковне студије, основне академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или више 
образовање, да имају дозволу за рад (лиценцу); 
да имају психичку, физичку и здравствену спо-

собност за рад са децом и ученицима; да нису 
осуђивани правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
су држављани Републике Србије; да знају срп-
ски језик (доказ - потврду одговарајуће установе 
да је кандидат положио српски језик достављају 
само кандидати који образовање нису стекли на 
српском језику). Кандидати попуњавају пријавни 
формулар објављен на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Уз пријаву 
кандидати су дужни да приложе следеће дока-
зе: диплому о стручном образовању, дозволу за 
рад (лиценцу), уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци, извод из матичне књиге рође-
них, уверење из казнене евиденције о неосуђи-
ваности не старије од 6 месеци. Сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа (“Службени гласник РС“, 
број 93/2014 и 22/2015). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу поднети и на горена-
ведену адресу, са назнаком: „За конкурс за вас-
питача (не отварати)“, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији”Послови”.

ПОЉОПРИВРЕДНО-
ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

35260 Рековац, Слађана Лукића бб
тел. 035/8411-134

Стручни сарадник - педагог у 
установи ученичког стандарда

са 50% радног времена 

Предметни наставник стручних 
предмета у области пољопривреда, 

производња и прерада хране 
(сточарство, сточарска производња)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос прописане чланом 
139 Закона о основама система образовања и 
васпитања и то: да имају одговарајуће висо-
ко образовање у складу са чланом 140 став 
1 Закона о основама система образовања и и 
васпитања („Службени гласник РС“, број 88/17, 
27/18-др. закон и 10/19): 1) високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: 1 ) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педгошких наука (лице које има ово образовање 
мора да има завршене студије првог степена 

Наука и образовање
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из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране 
(„Службени гласник РС - Просветни гласник“, бр. 
5/15, 10/16, 2/17 и 13/18) - односи се на канди-
дата за наставника стручних предмета у области 
пољопривреде, производње и прераде хране 
(сточарство и сточарска производња), односно 
Правилником о врсти образовања васпитача и 
стручних сарадника и условима и критеријуми-
ма за избор стручног сарадника - асистента у 
дому ученика („Службени гласник РС - Просвет-
ни гласник” бр. 77/14), односи се на кандидата 
за стручног сарадника - педагога у установи 
ученичког стандарада. Кандидати, у складу са 
чланом 142 став 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања морају да имају и 
образовање из психолошких, педгошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих најмање по шест 
бодова из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Ово образовање наставник, односно 
стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу (сматра се да наставник односно струч-
ни сарадник који је у току студија положио испи-
те из педгогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу, има 
ово образовање). Кандидат треба да поседује 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да посе-
дује држављанство Републике Србије; да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја и одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар достављају заједно са потребном доку-
ментацијом. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати тре-
ба да приложе: оригинал или оверену фотоко-
пију доказа о држављанству Републике Србије 
(уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци), оригинал или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем образовању, ориги-
нал или оверену фотокопију извода из матичне 
књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију уверења надлежне полицијске управе 
да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци), доказ о знању 
језика на којем се остварује образовно-васпит-
ни рад (осим кандидата који су одговарајуће 

образовање стекли на језику на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад), радну биогра-
фију осим за лица која први пут заснивају радни 
однос) - пожељно. У пријави обавезно навести 
адресу и контакт телефон кандидата. Пријаве 
са потребним доказима подносе се лично или 
на горенаведену адресу, са назнаком: „Конкурс 
за стручног сарадника педагога“, односно „Кон-
курс за предметног наставника стручних пред-
мета”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефо-
на: 035/8411-135. Доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и 
ученицима доставља се пре закључења угово-
ра о раду, а психолошка процену способности 
за рад са децом и ученицима, кандидата који 
су изабрани у ужи избор, извршиће Национал-
на служба за запошљавање. Право пријаве на 
конкурс имају сва заинтересована лица која 
испуњавају опште услове предвиђене законом 
и посебне услове предвиђене овим конкурсом. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандида-
та који испуњавају услове за пријем у радни 
однос, обавља разговор са кандидатима и доно-
си решење о избору кандидата у року од 8 дана 
од дана обављеног разговора са кандидитима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање. Рок за подношење прија-
ве на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса.

КРАГУЈЕВАЦ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Асистент за ужу научну област 
Примењено рачунарство и 

Информационе технологије и 
системи

у Институту за математику и 
информатику Факултета, на одређено 

време на три године, за заснивање 
радног односа са 30% 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 рачунарских наука уз 
услов да је прихваћена тема докторске дисерта-
ције, односно ниво 8 НОКС-а, доктор рачунар-
ских наука који је изабран у звање асистента 
по Закону о високом образовању и у наведеном 
звању провео највише један изборни период. 
Остали услови утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом Факултета и Правилни-
ком о систематизацији послова и радних зада-
така Факултета, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су такође дужни 
да уз пријаву на конкурс доставе и одговарајуће 
доказе надлежних органа поводом чињенице 
да нису правоснажном пресудом осуђени за 
кривично дело против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 

установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Доцент за ужу научну област 
Органска хемија у Институту за 

хемију Факултета
на одређено време на пет година

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 88/17, 27/18 – други закон, 73/18 и 67/19), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета, Правилником о условима 
за избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дуж-
ни да уз пријаву на конкурс доставе и одгова-
рајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ 

ФАКУЛТЕТ
34000 Крагујевац, Радоја Домановића 12

тел. 034/336-223

Редовни професор за ужу научну 
област Неорганска хемија

у Институту за хемију Факултета

УСЛОВИ: ниво 8 НОКС-а, докторат из области 
хемијских наука. Остали услови утврђени су 
Законом о високом образовању („Сл. гласник 
РС” 88/17, 27/18 – други закон, 73/18 и 67/19), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилни-
ком о ближим условима и поступку за избор у 
звање наставника Универзитета у Крагујевцу, 
Статутом Факултета, Правилником о условима 
за избор наставника Факултета и Правилником 
о систематизацији послова и радних задатака 
Факултета, у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата.

ОСТАЛО: Кандидати који конкуришу, поред 
општих услова треба да испуњавају и посебне 
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услове прописане законом и наведеним општим 
актима. Уз пријаву неопходно је доставити био-
графију са подацима о досадашњем раду, овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој одговарајућој 
стручној спреми и списак и сепарате објављених 
радова, односно радова за који поседују потврду 
да су прихваћени за објављивање до момента 
пријаве на конкурс. Кандидати су, такође, дуж-
ни да уз пријаву на конкурс доставе и одгова-
рајуће доказе надлежних органа поводом чиње-
нице да нису правоснажном пресудом осуђени 
за кривично дело против полне слободе, фал-
сификовања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању посло-
ва у високошколској установи. Рок за пријављи-
вање је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА
34000 Крагујевац, Светозара Марковића 69

тел. 034/306-800

Наставник у звању ванредног 
професора или доцента за ужу 

научну област Интерна медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: доктор медицине, високо образовање 
стечено на студијама трећег степена (докторске 
академске студије по пропису који уређује висо-
ко образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године), односно стечен назив доктора наука по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године; завршена одгова-
рајућа здравствена специјализација.

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), Ста-
тутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и 
стицању звања наставника Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета медицинских нау-
ка у Крагујевцу, у складу са којима ће бити извр-
шен избор пријављених кандидата. Уз пријаву 
на конкурс потребно је доставити и: биографију, 
оверене фотокопије диплома, списак стручних 
и научних публикација и по један примерак 
тих публикација, а за кандидате који су у рад-
ном односу на Факултету медицинских наука 
у Крагујевцу и потврду Комисије за квалитет о 
педагошком раду. Упутством за примену, начин 
достављања, попуњавања и утврђивање реле-
вантних докумената које кандидат доставља у 
току поступка избора у звање Универзитета у 
Крагујевцу (http://www.kg.ac.rs/Docs/Uputstvo_
KPP_Izbor_u_ zvanje.docx) и Одлуком о изменама 
и допунама Упутства (http://www.kg.ac. rs/Docs/
Odluka_o_izmenama _i_dopunama_uputstva_
Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена је обавеза кан-
дидата да релевантна документа која прилаже 
ради оцене испуњености општих услова, као 
и обавезних и изборних елемената прописа-
них чланом 8 Правилником о начину и поступ-
ку заснивања радног односа и стицању звања 
наставника Универзитета у Крагујевцу достави 
и у електронској форми (на компакт диску - ЦД). 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања.

Сарадник у звању асистента за 
ужу научну област Фармацеутска 

технологија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: магистар фармације, стечен статус 
студента докторских студија, сваки од прет-
ходних степена студија завршен са просечном 
оценом најмање осам (8), смисао за наставни 
рад, односно: стечен академски назив магистра 
наука, прихваћена тема докторске дисертације, 
сваки од претходних степен студија завршен са 
просечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Хирургија
на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оце-
ном најмање осам (8), смисао за наставни рад, 
односно: стечен академски назив магистра нау-
ка, прихваћена тема докторске дисертације, 
сваки од претходних степен студија завршен са 
просечном оценом најмање осам (8), смисао за 
наставни рад,завршена одговарајућа здравстве-
на специјализација

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Инфективне болести

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оце-
ном најмање осам (8), смисао за наставни рад, 
односно: стечен академски назив магистра нау-
ка, прихваћена тема докторске дисертације, 
сваки од претходних степен студија завршен 
са просечном оценом најмање осам (8), смисао 
за наставни рад, завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација

Сарадник у звању асистента за ужу 
научну област Судска медицина

на одређено време 3 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оце-
ном најмање осам (8), смисао за наставни рад, 
односно: стечен академски назив магистра нау-
ка, прихваћена тема докторске дисертације, 
сваки од претходних степен студија завршен 
са просечном оценом најмање осам (8), смисао 
за наставни рад, завршена одговарајућа здрав-
ствена специјализација

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, пријављена тема 
докторске дисертације, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживач-
ким радом, најмање један објављен рецензиран 
научни рад.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, пријављена тема 
докторске дисертације, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживач-
ким радом, најмање један објављен рецензиран 
научни рад.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, пријављена тема 
докторске дисертације, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживач-
ким радом, најмање један објављен рецензиран 
научни рад.

Истраживач сарадник за ужу научну 
област Хирургија

на одређено време 4 године

УСЛОВИ: доктор медицине, стечен статус сту-
дента докторских студија, пријављена тема 
докторске дисертације, сваки од претходних 
степена студија завршен са просечном оценом 
најмање осам (8), бављење научноистраживач-
ким радом, најмање један објављен рецензиран 
научни рад

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017, 27/2018 и 73/2018), 
Статутом Универзитета у Крагујевцу и Стату-
том Факултета медицинских наука у Крагује-
вцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, оверене фотокопије 
диплома, списак стручних и научних публи-
кација и по један примерак тих публикација, у 
складу са упутством које се налази на страници 
Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_ 
za_ izbor.php. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску-CD). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Патолошка анатомија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо 
образовање интегрисаних академских студија, 
укупна просечна оцена најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Психијатрија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор медицине, стечено високо 
образовање интегрисаних академских студија, 
укупна просечна оцена најмање осам (8).

Сарадник у настави за ужу научну 
област Физиологија

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: доктор медицине или магистар фарма-
ције, стечено високо образовање интегрисаних 
академских студија, укупна просечна оцена нај-
мање осам (8).

ОСТАЛО: услови утврђени одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017), Статутом Универзи-
тета у Крагујевцу и Статутом Факултета меди-
цинских наука у Крагујевцу, у складу са којима 
ће бити извршен избор пријављених кандидата. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
потврду о уписаним докторским студијама у 
текућој школској години, фотокопију оверених 
диплома, списак стручних и научних публи-
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кација и по један примерак тих публикација, у 
складу са упутством које се налази на страници 
Факултета: http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_ 
za _izbor.php. Сву конкурсну документацију са 
доказима о испуњености услова конкурса, сви 
кандидати су у обавези да доставе и у електрон-
ској форми (на компакт диску - CD). Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Рок за пријаву је 15 дана од дана објављивања.

КРАЉЕВО

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055

Наставник математике
на одређено време до повратка одсутне 

запослене преко 60 дана, за 55,56% 
радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова прописаних чланом 24 
ст. 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 и 95/18 аут. 
тумачење), треба да испуњава и посебне услове 
предвиђене чланом 139 ст. 1, 2, 3, 4 и 5 и чла-
ном 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 
- др. закон и 10/19) и посебне услове предвиђе-
не Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” 
бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 
13/18 и 11/19). Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају школи и то: уверење 
о држављанству са холограмом (оригинал или 
оверена фотокопија ); извод из матичне књиге 
рођених са холограмом (оригинал или оверена 
фотокопија); оверен препис (копију) дипломе 
о завршеном образовању; лекарско уверење 
да лице има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима дос-
тавља изабрани кандидат пре закључења уго-
вора о раду; извод из казнене евиденције да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал или оверену фотокопију, не старије 
од 6 месеци); потврду одговарајуће високошкол-
ске установе да је кандидат положио испит из 
српског језика (само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији Националне службе за 
запошљавање „Послови”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Након утврђене испуњености услова кандида-
та за пријем у радни однос, кандидати који су 
изабрани у ужи избор упућују се на психолошку 
процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступа-
ка. По достављеном извештају са кандидатима 
ће се обавити разговор. Пријаве достављати 

на адресу ОШ „Милун Ивановић”, 36342 Ушће, 
Милуна Ивановића бб или лично. Ближе инфор-
мације о конкурсу могу се добити на телефон: 
036/5430-055.

ОСНОВНА ШКОЛА
„IV КРАЉЕВАЧКИ БАТАЉОН”

36000 Краљево, Олге Јовичић 1
тел. 036/314-330

Наставник
у продуженом боравку, на одређено 

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

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова пред-
виђених Законом о раду („Сл. гласник РС” бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлу-
ка УС и 113/2017), треба да испуњава и посебне 
услове предвиђене члановима: 139 ст. 1 тачка 
1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 став 1 тачка 1 подтачка (1) 
и (2) и тачка 2 истог члана, члана 142 став 1, 
став 2 став 4 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/201, 
27/2018 - др. закон и 10/2019). Степен и врста 
образовања морају бити из образовно научне 
области у складу са чланом 2 Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 и 13/2018), за 
радно место наставник у продуженом борав-
ку. Кандидат поред општих услова предвиђе-
них Законом о раду („Службени гласник РС” бр. 
75/2014, 13/2017 и 113/2017), треба да испуња-
ва и посебне услове предвиђене чланом 139 
Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС” бр. 88/201, 
27/2018 - др. закон и 10/2019) и то: да има одго-
варајуће високо образовање у складу са чл. 140 
став 1 тачка 1) подтачке (1) и (2) и тачке 2). Сте-
пен и врста образовања морају бити из образов-
но-научне области у складу чланом 2 Правилни-
ка о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/13, 
2/16, 10/16, 2/17 и 3/17) за радно место настав-
ник у продуженом боравку; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са 
изабраним кандидатом); да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (доказује 
се уверењем из казнене евиденције, које при-
бавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе); да има 
држављанство Републике Србије (доказује се 
уверењем о држављанству, у оригиналу или 
овереној копији, не старије од 6 месеци); да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад (српски језик). 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 српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика; доказ да кандидат 
има образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина стечено на високош-
колској устнови у току студија или након дипло-
мирања од најмање 30 бодова од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи у складу са ЕСПБ (оригинал или овере-
на фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених 
бодова, односно положеним испитима из психо-
логије и педагогије или оверена копија уверења 
о положеном стручном испиту, односно испиту 
за лиценцу) - за оне који ово образовање посе-
дују, а за оне који не поседују Закон по члану 
142 став 2 дозвољава и дефинише као обавезу 
да ово образовање наставник стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у 
радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Кандидат попуњава пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
који се налази у делу „Ново на сајту”, а потребну 
документацију заједно са одштампаним пријав-
ним формуларом доставља школи. Уз пријаву 
кандидат доставља: оверену копију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању или уве-
рења о стеченом високом образовању, уколико 
диплома није издата; доказ да има образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина стечено на високошколској установи 
у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи 
у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фото-
копија потврде - уверење одговарајуће висо-
кошколске установе о броју остварених бодова, 
односно положеним испитима из психологије и 
педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу) - за оне који ово образовање поседују, 
а за оне који не поседују Закон о основама систе-
ма образовања и васпитања, по члану 142 став 
2 дозвољава и дефинише као обавезу да ово 
образовање наставник стекне у року од једне, 
а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу; извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); уверење о држављанству 
(не старије од 6 месеци, оригинал или овере-
на копија); уверење да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
као и да није утврђено дискриминаторно пона-
шање, у складу са законом - прибавља кандидат 
у Министарству унутрашњих послова надлежне 
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 српс-
ком језику, а доказује се потврдом одговарајуће 
високошколске установе да је кандидат поло-
жио испит из српског језика. Доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способност за рад 
са децом и ученицима доставља само изабрани 
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кандидат по окончању конкурса, а пре закљу-
чења уговора о раду. Пријаве се достављају у 
року од 8 дана од дана објављивања огласа у 
публикацији „Послови”, поштом на адресу: ОШ 
„IV краљевачки батаљон” Краљево, Улица Олге 
Јовичић 1, 36000 Краљево, контакт телефон: 
036/314-330, или лично радним даном од 8 до 
14 часова, са назнаком „Пријава на конкурс”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и 
пријаве са неовереном документацијом, неће се 
разматрати.

КРУШЕВАЦ

ОШ „ВОЈВОДА ПРИЈЕЗДА“
37212 Сталаћ, Синђелићева 4

тел. 037/806-105

Наставник разредне наставе
на одређено време, замена до повратка 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос може бити примље-
но лице које поред општих услова прописаних 
Законом о раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/05, 
61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - УС и 113/17), 
испуњава и посебне услове прописане чл. 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: 1) има 
одговарајуће високо образовање и то стечено 
на: студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, студијама првог 
степена (основне академске, односно струковне 
студије и специјалистичке струковне студије) 
и студијама у трајању од три године или више 
образовање; стручни назив образовања: (1) 
професор разредне наставе, (2) професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком ака-
демијом или учитељском школом, (3) професор 
разредне наставе и енглеског језика за основну 
школу, (4) мастер учитељ, (5) дипломирани учи-
тељ - мастер, (6) професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу; 2) има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања васпитања 
(формулар може преузети са веб-адресе Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја: 
htp://www. mpn.gov.rs). Уз пријавни формулар 
кандидати треба да доставе: биографију; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ да нису осуђивани правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 

месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (извод из казнене евиденције 
МУП Републике Србије и уверење надлежног 
суда, оригинал или оверене копије, не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству (ориги-
нал или оверена копија, не старија од 6 месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена копија); доказ да кандидат зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад доставља кандидат који одго-
варајуће образовање није стекао на српском 
језику. Пријаве доставити лично или поштом, са 
назнаком „За конкурс - за пријем у радни однос 
на радно место: наставник разредне наставе - 
не отварати“, на адресу школе. Рок за доставу 
пријава: 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикацији НСЗ „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Остале 
информације могу се добити од секретара шко-
ле: лично (уторком, четвртком и петком).

ЛЕСКОВАЦ

ПУ “ЂУКА ДИНИЋ”
Бојник, Бојана Тасића 5

тел. 016/821-281

Васпитач
на одређено време до повратка 

запослене са функције

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање на 
студијама првог степена (основне струковне 
студије, основне академске студије или специја-
листичке струковне студије), на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), студијама у трајању од три године, 
више образовање, односно високо образовање 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године - васпитач, у складу са Законом. Поред 
општих услова за заснивање радног односа 
предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати 
треба да испуњавају и услове прописане чл. 
139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4, 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019). Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о одго-
варајућој стручној спреми или уверење о сте-
ченој стручној спреми; извод из матичне књи-
ге рођених (оверене фотокопија); уверење о 
држављанству(оверена фотокопија); уверење 
из казнене евиденције да кандидат није осуђи-
ван; уверење да се против кандидата не води 
кривични поступак; уверење о здравстве-
ном стању (доставља кандидат који буде био 
изабран на конкурсу). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа у пуб-
ликацији “Послови”, на адресу ПУ ”Ђука Динић” 
Бојник, Бојана Тасића 5. Достављена документа-
ција се не враћа. Лице овлашћено за пружање 
информација о огласу: Злата Мишић, телефон: 
016/821-281. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити узете у разматрање.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА 
ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Нишка 65
тел. 016/223-430

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: На основу члана 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 - др. закони) 
за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове из члана 139 и 140 став 1 и 2 
овог закона и то: одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: на сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да кандидат испуњава услове за настав-
ника пољопривредне школе, за подручје рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране, 
за педагога и психолога, да има дозволу за рад 
(лиценца), обуку и положен испит за директо-
ра школе, најмање 8 година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања; психичка, 
физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; 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 кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита, за 
кривично дело из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије: 
да зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси: биогра-
фију са кратким прегледом кретања у служби, 
адресу становања и контакт телефон; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању; оверену фотокопију уве-
рења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу или обавештења о положе-
ном испиту за лиценцу; оверену фотокопију 
уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава ће се сматрати потпуном уко-
лико кандидат нема положен испит за директо-
ра установе, али је изабрани кандидат дужан да 
га положи у року од две године од дана ступања 
на дужност); потврду о најмање 8 година у уста-
нови на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања (ори-
гинал); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија, не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверена фотокопија); уверење/потврда МУП-а 
Републике Србије (оригинал или оверену копију 
не старију од 30 дана) да није осуђиван правос-
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нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење/потврду 
привредног суда (оригинал или оверену фото-
копију, не старију од 30 дана) да кандидат није 
правоснажно осуђен за кривично дело или 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
уверење/потврду (оригинал или оверену копију 
не старију од 30 дана) основног суда да се про-
тив кандидата не води истрага, нити је подигну-
та оптужница за кривична дела из надлежности 
суда, да се не води поступак по оптужном пред-
логу нити поступак за предузимање истражних 
радњи; доказ да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност (лекарско уверење не старије 
од шест месеци); доказ о знању српског јези-
ка за кандидате који нису стекли одговарајуће 
образовање на српском језику (оверена копија 
дипломе о завршеној средњој школи); овере-
ну фотокопију доказа о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидаа (извештај 
просветног саветника); оверену фотокопију 
доказа о резултату стручно-педагошког надзо-
ра установе и оцени спољашњег вредновања 
(уколико се на конкурс пријавило лице које је 
претходно обављало дужност директора уста-
нове). Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Поступак за избор дирек-
тора спроводи комисија коју образује Школски 
одбор. Пријаве са потпуном документацијом 
послати у затвореној коверти препорученом 
поштом на адресу школе, са назнаком “За кон-
курс за избор директора школе”. Пријаве се могу 
и лично предати у школи. Пријаве на конкурс и 
достављена документација се не враћају канди-
датима. Пријављени кандидати писмено ће бити 
обавештени о именовању директора, у складу 
са законом. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити путем телефона: 016/223-430, сваког 
радног дана од 9 до 13 сати.

НИШ

ПРВА НИШКА ГИМНАЗИЈА
„СТЕВАН СРЕМАЦ“

18000 Ниш, Вожда Карађорђа 27

Наставник српског језика и 
књижевности 

за 9 часова недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) професор, односно дипл. филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књи-
жевност; 2) професор, односно дипл. филолог 
за југословенску књижевност и српскохрватски 
језик; 3) професор, односно дипл. филолог за 
југословенску књижевност и општу књижев-
ност; 4) професор српскохрватског језика са 
јужнословенским језицима; 5) професор југосло-
венске књижевности и српског језика; 6) про-
фесор југословенске књижевности са страним 
језиком; 7) професор српског језика и књижев-
ности; 8) професор српске књижевности и јези-
ка; 9) професор српске књижевности и језика са 
општом књижевношћу; 10) дипломирани фило-

лог за књижевност и српски језик; 11) дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; 12) 
дипломирани филолог српског језика са јужнос-
ловенским језицима; 13) мастер професор јези-
ка и књижевности (студијски програми: Српски 
језик, Српски језик и књижевност, Српска књи-
жевност, Српска књижевност и језик, Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српска филологија: српски језик и лингвистика; 
Филологија, модули: Српски језик и Српски језик 
и компаративна књижевност); 14) мастер фило-
лог (студијски програми: Српски језик, Српски 
језик и књижевност, Српска књижевност, Срп-
ска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, 
модули: Српски језик и Српски језик и компара-
тивна књижевност), (15) мастер професор пре-
дметне наставе. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије на студијским про-
грамима: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик 
са компаратистиком, Српска филологија: српски 
језик и књижевност, Србистика.

Наставник енглеског језика 
за 9 часова недељне наставне норме, на 
одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: 1) професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; 2) 
мастер филолог (студијски програм Англистика; 
студијски програм или главни предмет, односно 
профил Енглески језик и књижевност); 3) мас-
тер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет, односно профил 
Енглески језик и књижевност); 4) мастер про-
фесор предметне наставе (претходно завршене 
студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: У радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
чланом 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и Уредбом о каталогу радних 
места у јавном службама и другим организација-
ма у јавним сектору („Сл. гласник РС“, бр. 81/17, 
6/18 и 43/18), и то ако: 1) има одговарајуће 
образовање; 2) има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 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 приликом пријема у радни 
однос и проверавају се у току рада. Докази о 
испуњености услова из става 1 тач. 1), 3) - 5) 
овог члана саставни су део пријаве на конкурс, 
а доказ из става 1 тачка 2) овог члана прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Поред општих 
услова прописаних Законом о раду, кандидат за 
наставника треба да има стечено одговарајуће 
високо образовање у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) 

на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије дру-
гог 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 сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. Пријавни формулар са интернет 
сајта Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, потписана биографија канди-
дата, извод из матичне књиге рођених, ориги-
нал/оверена копија дипломе, оригинал/оверена 
копија уверења о држављанству, оригинал/
оверена копија уверења о неосуђиваности (из 
суда и МУП-а) и други прилози којима кандидат 
доказује да испуњава услове конкурса, подно-
се се у року од 8 дана од дана објављивања на 
адресу: Прва нишка гимназија „Стеван Сремац“, 
Ниш, Вожда Карађорђа 27. Осим тога, вршиће 
се и претходна провера психофизичких способ-
ности кандидата за наставнике од стране Нацио-
налне службе за запошљавање у Нишу, о чему 
ће кандидати бити благовремено обавештени. 
Непотпуне и неблаговремено достављене прија-
ве неће се разматрати.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
„Др МИЛЕНКО ХАЏИЋ“

18000 Ниш, Зетска 55

Наставник рачунарства и 
информатике

са 40 сати недељно

УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС“ број 88/2017, 27/2018 и 10/2019): 1. да имају 
одговарајуће образовање у складу са чл. 140 и 
142 Закона и у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и 
васпитача у стручним школама (“Сл. гласник 
РС - Просветни гласник”, број 8/2015, 11/2016, 
13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019); 2. да имају 
држављанство РС; 3. психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
4. да нису осуђивани правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 5. да зна српски језик на коме се ост-
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варује образовно-васпитни рад. Врста образо-
вања: професор информатике, односно дипло-
мирани информатичар; професор математике 
и рачунарства; професор математике, односно 
дипломирани математичар, смер рачунарство 
и информатика; дипломирани математичар 
за рачунарство и информатику; дипломирани 
инжењер електротехнике, сви смерови, однос-
но одсеци; дипломирани инжењер електрони-
ке, сви смерови, односно одсеци; дипломирани 
инжењер за информационе системе, односно 
дипломирани инжењер организације за инфор-
мационе системе или дипломирани инжењер 
организационих наука, одсеци за информацио-
не системе, информационе системе и техно-
логије; дипломирани инжењер информатике, 
односно дипломирани инжењер рачунарства; 
дипломирани економист, смерови: кибернет-
ско-организациони, економска статистика и 
информатика, економска статистика и киберне-
тика, статистика и информатика или статистика, 
информатика и квантна економија; професор 
технике и информатике; дипломирани матема-
тичар; дипломирани информатичар; дипломи-
рани информатичар - пословна информатика; 
дипломирани информатичар - професор инфор-
матике; дипломирани инжењер организацио-
них наука - одсек за управљање квалитетом; 
мастер инжењер софтвера; мастер инжењер 
информационих технологија и система; мастер 
дизајнер медија у образовању; мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет); дипломира-
ни информатичар - мастер (лице које је стекло 
академско звање мастер мора имати, у окви-
ру завршених студија, положених најмање пет 
предмета из области рачунарства и информати-
ке, од тога најмање један из области Програми-
рање и најмање два предмета из једне или две 
следеће области - Математика или Теоријско 
рачунарство, што доказују потврдом издатом 
од стране матичне високошколске установе); 
дипломирани професор информатике - мастер; 
дипломирани информатичар - мастер пословне 
информатике; дипломирани професор технике 
и информатике - мастер; мастер математичар; 
мастер информатичар; мастер инжењер елек-
тротехнике и рачунарства; мастер инжењер 
информационих технологија; мастер професор 
технике и информатике; мастер инжењер орга-
низационих наука (студијски програм Инфор-
мациони системи и технологије или Софтвер-
ско инжењерство и рачунарске науке); мастер 
дизајнер медија у образовању; мастер профе-
сор информатике и математике. Наставу и друге 
облике образовно-васпитног рада из предмета 
Рачунарство и информатика може да изводи и 
лице које је стекло академско звање мастер, а 
у оквиру завршених студија има положених нај-
мање пет предмета из области рачунарства и 
информатике (од тога најмање један из области 
Програмирање) и најмање два предмета из јед-
не или две следеће области - Математика или 
Теоријско рачунарство. Наставу и друге облике 
образовно-васпитног рада из предмета Рачунар-
ство и информатика може да изводи и лице које 
је на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не, савладало програм рачунарства и инфор-
матике у трајању од најмање четири семестра. 
Кандидати су дужни да доставе: пријавни фор-
мулар доступан на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја; кратку биографију (CV); оверен препис/
фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању (кандидати који су стекли академ-

ско звање мастер достављају и оверену фотоко-
пију дипломе са основних академских студија); 
уверење о држављанству (не старије од шест 
месеци) оригинал или оверену фотокопију; уве-
рење о неосуђиваности, оригинал или оверену 
фотокопију (уверење МУП-а не старије од шест 
месеци); лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са учени-
цима не старије од 6 месеци (доказ подноси иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду); 
доказ о знању српског језика подносе само кан-
дидати који образовање нису стекли на српском 
језику. Пријаве и приложена документација се 
не враћају. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а конкурсну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају уста-
нови. Као дан предаје докумената сматра се дан 
предаје пошти (печат поште). Пријаве се могу 
поднети лично или слати на адресу: Медицинска 
школа „Др Миленко Хаџић” Ниш (За конкурсну 
комисију), Зетска 55, 18000 Ниш.

НОВИ ПАЗАР

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО МУЗИЧКО
ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

„СТЕВАН МОКРАЊАЦ“
36300 Нови Пазар, Ослобођења 39

тел. 020/318-779

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати морају да испуњавају усло-
ве прописане чланом 122, односно 139 и 140 
Закона о основама система образовања и вас-
питања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018 - др.закони и 10/2019) и Правилником 
о ближим условима за избор директора устано-
ва образовања и васпитања („Службени глас-
ник РС“, бр. 108/2015) и то: одговарајуће висо-
ко образовање за наставнике те врсте школе и 
подручја рада, за педагога и психолога; дозвола 
за рад наставника и стручног сарадника, обука 
и положен испит за директора установе; нај-
мање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и 
ученицима; да кандидат није осуђиван правос-
нажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, за привредне преступе 
из надлежности привредног суда, као и за кри-
вична дела у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мања и давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе оригинале или ове-
рене копије: дипломе о стеченом образовању за 
наставника школе, педагога или психолога, уве-
рење о положеном стручном испиту за лицен-
цу за наставника и стручног сарадника; потвр-
де о радном стажу; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), извод из матичне 
књиге рођених, лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 

са ученицима (доставља се пре потписивања 
уговора); уверења из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наред-
ба о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од шест месеци); доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора о раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га посе-
дује, за кандидате који су претходно обавља-
ли дужност директора школе доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања у времену њиховог 
мандата; радну биографију и преглед кретања 
у служби са стручним усавршавањем; лицен-
цу за директора школе; доказ о знању српског 
језика на коме се остварује образовно-васпитни 
рад доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на срспком језику. Кан-
дидат попуњава пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја и одштампани 
формулар заједно са пријавом на конкурс за 
избор директора установе и комплетном доку-
ментацијом доставља лично или поштом на горе 
наведену адресу са назнаком „Конкурс за избор 
директора школе“. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве се неће узети у разматрање. Ближе 
информације се могу добити у управи школе 
лично или позивом на број телефона: 020/318-
779. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Конкурс ће 
спровести конкурсна комисија за избор директо-
ра коју именује школски одбор.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

21000 Нови Сад, Футошка 5

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора треба да 
испуњава следеће услове прописане чланом 
122, 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања: 1. да 
има одговарајуће образовање: на студијама 
другог степена (мастер акдемске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из науч-
не, односно стручне области за одговарајуће 
предмете, односно групе предмета; студије 
другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдициплинарне студије другог степена 
који комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагош-
ких наука; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; 2. да је прошао обуку и положио 
испит за директора установе (изабрани кан-
дидат који нема положен испит за директора 
дужан је да у року од две године од дана сту-
пања на дужност положи наведени испит у скла-
ду са условима прописаним Законом о основама 
система образовања и васпитања) („Сл. гласник 
РС” бр.88/2017, 27/2018-др.закон и 10/2019); 3. 
да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 4. најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 5. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
6. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
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казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, као и да против кандидата није покрену-
та истрага нити подигнута оптужница; 7. да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности; 8. да има 
држављанство Републике Србије; 9. да зна срп-
ски језик и језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да поднесе: оригинал или оверен препис 
односно фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оригинал или оверен препис односно 
фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о положеном 
испиту за директора установе (пријава која не 
садржи уверење о положеном испиту за дирек-
тора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у закон-
ском року положи испит за директора школе); 
доказ о држављанству (уверење о држављан-
ству, односно извод из матичне књиге рођених, 
не старије од 6 месеци, оригинал или оверена 
фотокопија); оригинал или оверену фотокопију 
уверења надлежног суда да против њега није 
покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница 
или донето решење о одређивању притвора 
(не старије од 6 месеци), оригинал или овере-
на фотокопија уверења привредног суда да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (не ста-
рије од 6 месеци); потврду о радном искуству, 
односно потврду надлежне установе да канди-
дат има најмање осам година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања (оригинал 
или оверена фотокопија); доказ о неосуђива-
ности и о непостојању дискриминаторног пона-
шања, односно извод из казнене евиденције, у 
складу са чл. 139 ст. 1 тачка З Закона о осно-
вама система образовања и васпитања издат од 
надлежне полицијске управе (оригинал или ове-
рена фотокопија, извод мора бити издат након 
објављивања конкурса); доказ да зна српски 
језик (уколико је кандидат стекао одговарајуће 
високо образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања на српс-
ком језику, сматра се да је достављањем доказа 
о образовању доставио и доказ да зна српски 
језик; кандидат који образовање није стекао на 
српском језику, доставља потврду одговарајуће 
високошколске установе да је положио испит из 
српског језика - у оригиналу или оверену фото-
копију; лекарско уверење (може и из радног дос-
ијеа, а кандидат који буде изабран ће накнадно 
пре закључења уговора доставити ново лекар-
ско уверење); доказ о резултату стручно-пе-
дагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), ако га кандидат поседује 
(оригинал или оверена копија), у супротном је 
потребно доставити потврду надлежне школске 
управе да није вршен стручно-педагошки над-
зор кандидата; доказ о резултатима стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања (само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе - ориги-
нал или оверена фотокопија); преглед кретања 
у служби са биографским подацима (необавез-

но); доказе о својим стручним и организационим 
способностима (необавезно). Кандидат попуња-
ва пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и доставља га одштампаног 
уз осталу документацију. Рок за подношење 
пријава је 15 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса у 
публикацији „Послови” Националне службе за 
запошљавање. Пријаву са доказима кандида-
ти подносе на адресу: ОШ “Бранко Радичевић”, 
Футошка 5, Нови Сад, Конкурсној комисији са 
назнаком „Конкурс за избор директора школе“. 
Пријаве се могу доставити поштом или лично у 
секретаријат школе. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање, као 
ни фотокопије докумената које нису оверене од 
стране надлежних органа (суда, органа општин-
ске, градске управе, јавног бележника). За бли-
же информације о конкурсу обратити се секре-
тару школе на телефон: 021/6622-201.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И 
ТУРИЗАМ НОВИ САД

21000 Нови Сад, Радничка 30а

Асистент, поље Друштвено-
хуманистичке науке, ужа научна 

област Психологија
на одређено време

УСЛОВИ: уписане докторске студије из одгова-
рајуће научне области (психологија) и испуње-
ност услова прописаних чланом 84 Закона 
о високом образовању („Сл. гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) за избор 
у звање асистента, односно завршене основне 
академске студије из области психологије са 
просечном оценом најмање 8, завршене мас-
тер академске студије из области психологије 
са просечном оценом најмање 8 и смисао за 
наставни рад. Поред наведених услова пред-
виђених чланом 84 Закона о високом образо-
вању, кандидат треба да испуњава и услове 
предвиђене Законом о раду и чланом 52 Статута 
Факултета за спорт и туризам.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба 
да поднесе доказе о испуњености услова кон-
курса: радну биографију, извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверену фотокопију), 
оригинале или оверене фотокопије диплома 
завршених основних и мастер студија, потврду 
факултета о уписаним докторским студијама, 
фотокопију личне карте, уверење о некажња-
вању издато од стране надлежног државног 
органа, уверење да није осуђиван за кривична 
дела као ни да се пред надлежним органима 
не води кривични поступак против кандидата, 
списак објављених радова (уколико их има) и 
да достави саме радове. Пријаву са наведеним 
доказима о испуњавању услова конкурса сви 
кандидати могу послати на поштанску адресу: 
Факултет за спорт и туризам - ТИМС, Радничка 
30а, Нови Сад, са назнаком „За конкурс“. Инфор-
мације у вези са конкурсом се могу добити на 
број телефона: 021/530-633 или 021/530-231, 
сваког радног дана од 08.00 до 16.00 часова. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ДЕТИЊСТВО” ЖАБАЉ
21230 Жабаљ, Николе Тесле 47а

Спремачица

УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних 
Законом о раду, кандидат треба да испуњава и 
услове прописане чл. 139 и чланом 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. зако-
ни и 10/2019). Потребно је да кандидат поседује 
основно образовање (минимум), односно нижу 
стручну спрему.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
у складу са чланом 154 став 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр. 88/17, 27/2018 - др. закони и 10/2019). 
Уз пријавни формулар кандидат треба да дос-
тави: биографију, оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање 
(издато од надлежног МУП-а, оригинал или ове-
рена копија, не старије од 6 месеци); уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија, 
не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених (оригинал или оверена копија, не ста-
рије од 6 месеци). Доказ да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом 
кандидат доставља пре закључења уговора о 
раду. Пријаве доставити лично или поштом на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкур-
са у публикацији „Послови”. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Остале 
информације могу се добити на број телефона: 
021/832-894.

БАЛЕТСКА ШКОЛА У 
НОВОМ САДУ

21000 Нови Сад, Јеврејска 7

Наставник предметне наставе - 
биологија

са 10% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана (због боловања)

УСЛОВИ: У радни однос може да буде примље-
но лице које, поред општих услова предвиђених 
Законом о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/2005, 
61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017- 
одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично 
тумачење), испуњава и посебне услове пропи-
сане одредбом чл. 139 став 1 Закона о основама 
система образовања и васпитања и то да: 1. има 
одговарајуће образовање: високо образовање 
стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
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предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне сту-
дије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године, у складу са 
одредбом члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања и врсту стручне спре-
ме за наставника предметне наставе - предмет 
биологија, прописану Правилником о степену и 
врсти образовања наставника из општеобразов-
них предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама („Службени гласник РС - Про-
светни гласник” бр. 8/2015, 11/2016, 13/2016 - 
испр., 13/2016, 2/2017, 13/2018 и 7/2019) и то: 
професор биологије; дипломирани молекуларни 
биолог и физиолог; дипломирани биолог; про-
фесор биологије - хемије; дипломирани профе-
сор биологије и хемије; дипломирани биолог за 
екологију и заштиту животне средине; дипло-
мирани биолог, смер заштита животне средине; 
дипломирани биолог заштите животне средине; 
дипломирани биолог - еколог;  дипломирани 
професор биологије; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани биолог - мас-
тер; дипломирани молекуларни биолог - мас-
тер; дипломирани професор биологије - хемије 
- мастер; мастер биолог; мастер професор био-
логије; 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. има држављанство Републике Србије; 
5. зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз својеручно потписа-
ну пријаву са биографијом доставити: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званич-
не интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС; доказ о одго-
варајућем образовању (диплому); доказ о неос-
уђиваности за кривична дела наведена под тач. 
3. овог конкурса (уверење из казнене евиден-
ције МУП-а РС и уверење надлежног суда које 
није старије од 6 месеци); доказ о држављанству 
(уверење које није старије од 6 месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад (доказ је приложе-
на диплома о стеченом образовању на српском 
језику, али уколико је диплома стечена на дру-
гом језику, доказ је јавна исправа о средњем или 
вишем образовању на српском језику или поло-
жен испит о знању српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе); извод 
из МК рођених (са холограмом) и фотокопију 
личне карте. Докази о испуњености услова под 
бројевима 1, 3-5 овог конкурса саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ под бројем 2 (лекар-
ско уверење) кандидат прилаже пре закључења 
уговора о раду. У пријави обавезно навести кон-
такт телефон. Докази који се прилажу морају 
бити у оригиналу или оверени преписи/фото-
копије. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 

узимати у разматрање. Информације о конкур-
су се могу добити од секретара школе, путем 
телефона: 021/529-225. Пријаве са доказима о 
испуњености услова конкурса доставити непо-
средно или путем поште на адресу: Балетска 
школа у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Јеврејска 
7, са назнаком „Пријава на конкурс”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“

21237 Госпођинци, Бранка Радичевића 56

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава у слове прописане 
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени 
гласник Републике Србије”, бр. 88/2017, 27/2018 
-др.закони и 10/2019), и то: да има одговарајуће 
високо образовање за наставника основне шко-
ле, за педагога или психолога, стечено: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице 
мора да има завршене студије првог степена 
из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета); 2) 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и 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 3 месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања или давања мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује 
образовно-васпитни рад; да има дозволу за рад 
- лиценцу, односно положен стручни испит за 
наставника, педагога или психолога; да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има обуку и положен 
испит за директора установе. Докази о испуње-
ности услова из тачака 1, 3-5 саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из тачке 2 прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс кандидат подноси: 1. оверену копију 
дипломе о стеченом одговарајућем образовању 
(не старије од шест месеци); 2. оригинал или 
оверену копију лекарског уверења да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - прибавља само канди-
дат који буде изабран за директора установе, 
пре закључења уговора о раду; 3. оригинал или 
оверену копију уверења надлежног суда да про-
тив кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, подигну-

та оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од шест месеци); 4. ори-
гинал или оверену копију уверења привредног 
суда да није осуђиван правноснажном пресудом 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти (не старије од шест месеци); 5. оригинал или 
оверену копију уверења МУП-а да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање 3 месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолет-
ног лица или родоскрвнуће, за кривична дела 
примања или давања мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (не ста-
рије од шест месеци); 6. оригинал или овере-
ну копију уверења о држављанству Републике 
Србије (не старије од шест месеци); 7. оригинал 
или оверену копију уверења о положеном струч-
ном испиту - лиценца за наставника, психолога 
или педагога (не старије од шест месеци); 8. 
оригинал или оверену копију уверења о поло-
женом испиту за директора установе - лиценца 
за директора (пријава која не садржи ово уве-
рење неће се сматрати непотпуном, а изабрани 
кандидат ће бити у обавези да у законском року 
положи испит за директора установе); 9. ориги-
нал или оверену копију потврде да има најмање 
осам (8) година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања, а ако кандидат није у 
радном односу потврду издаје установа у којој 
је кандидат стекао радно искуство у области 
образовања и васпитања (не старије од шест 
месеци); 10. оригинал или оверену копију дока-
за о знању српског језика на којем се остварује 
образовно-васпитни рад доставља само канди-
дат који одговарајуће образовање није стекао 
на српском језику , и то, потврду да је положио 
испит из српског језика (као нематерњег језика) 
по програму одговарајуће високошколске уста-
нове (не старије од шест месеци); 11. оверену 
копију извештаја о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника), у супротном је потребно доста-
вити потврду надлежне школске управе да није 
вршен стручно-педагошки надзор рада кандида-
та; 12. оверену копију извештаја о резултатима 
стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на кон-
курсу који је претходно обављао дужност дирек-
тора школе, у супротном је потребно доставити 
потврду надлежне школске управе да у периоду 
његовог мандата није вршен стручно-педагош-
ки надзор рада школе; 13. оригинал или ове-
рену копију извода из матичне књиге рођених 
(не старије од шест месеци); 14. оверену копију 
очитане личне карте кандидата; 15. биографију 
са кратким прегледом кретања у служби, струч-
ног усавршавања и предлогом плана и програ-
ма рада директора за наредни мандатни период 
(обавезно). Пријава на конкурс за избор дирек-
тора, заједно са потребном документацијом, 
доставља се установи у затвореној коверти, 
на адресу: Основна школа „Жарко Зрењанин“, 
Бранка Радичевића 56, 21237 Госпођинци, са 
назнаком „Конкурс за избор директора устано-
ве“. Пријава се може доставити путем поште 
или предати лично у секретаријат школе. Рок за 
предају пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
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них органа: суда, органа општинске / градске 
управе, јавног бележника. Додатне информа-
ције могу се добити у секретаријату школе непо-
средно или позивом на број телефона: 021/837-
274, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова.

ОСНОВНА ШКОЛА „ВУК КАРАЏИЋ“
21400 Бачка Паланка, Доситејева 3

Директор
на мандантни период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора школе може да 
обавља лице које испуњава услове прописане 
чланом 122, 139, 140 став 1 и 2 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/2017, 27/18-др.закони и 
10/19) и чл. 7 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, број 108/2015): да посе-
дује одговарајуће образовање из члана 140 став 
1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и под-
ручја рада (основна школа), за педагога и пси-
холога, стечено на: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог сте-
пена из области педагошких наука или интер-
дисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких 
наука; лице из става 1 тачка 1) подтачка (2) чла-
на 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања 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 године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; да има дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, да има обуку и положен 
испит за директора установе; да има најмање 
осам година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања, након стеченог одгова-

рајућег образовања; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да није правоснажно осуђивано 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, да има држављанство Републике Србије; да 
зна српски језик на којем се остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидат који се пријављује 
на конкурс попуњава пријавни формулар који се 
налази на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
и уз одштампан и попуњен формулар треба да 
приложи: 1. диплому о стеченом одговарајућем 
високом образовању; 2. доказ о поседовању 
дозволе за рад (лиценца) наставника, васпи-
тача и стручног сарадника; 3. потврду да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 4. лекарско уверење 
о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности за рад са децом и ученицима (може 
и из персоналног досијеа, а кандидат који буде 
изабран ће накнадно, пре закључења угово-
ра о раду, доставити ново лекарско уверење); 
5. уверење Министарства унутрашњих послова 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изре-
чену кривичну санкцију, и да за њега није, у 

складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (издато након објављивања конкур-
са); 6. уверење надлежног суда да против њега 
није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за кривич-
на дела из тачке 5 (издато након објављивања 
конкурса); 7. уверење надлежног привредног 
суда да није правоснажно осуђиван за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности ( изда-
то након објављивања конкурса); 8. уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци); 9. извод из матичне књиге рођених (не 
старије од 6 месеци); 10. доказ о знању српског 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(односи се на кандидате који одговарајуће обра-
зовање нису стекли на српском језику); 11. доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
кандидата - извештај просветног саветника (ако 
је кандидат имао стручно-педагошки надзор); 
12. доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања 
(достављају само кандидати који су претходно 
обављали дужност директора установе); 13. 
доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе - лиценца за директора (ако је канди-
дат положио испит за директора, а уколико није 
положио испит за директора, а буде изабран, 
дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); 14. преглед кретања 
у служби са биографским подацима; 15. окир-
ни план рада за време мандата. Наведену доку-
ментацију доставити у оригиналу или фотоко-
пији овереној од стране јавног бележника. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији Националне службе 
за запошљавање „Послови“. Пријава на конкурс 
се може доставити лично код секретара школе, 
радним данима од 8 до 13 часова или поштом 
на адресу школе: ОШ „Вук Караџић“, Доситеје-
ва 3, 21400 Бачка Паланка. Пријава се подно-
си у затвореној коверти, са назнаком „Пријава 
на конкурс за избор директора”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Ближа обавештења о конкурсу могу 
се добити код секретара школе на телефон: 
021/6041-244.
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УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Хајдук Вељкова 3
21000 Нови Сад 

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

област Општа медицина
радно време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

2. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Ендокринологија)

радно време краће од пуног (15 сати на 
Факултету)

3. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Кардиологија)

радно време краће од пуног (15 сати на 
Факултету)

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

област Физикална медицина и 
рехабилитација

радно време краће од пуног (15 сати на 
Факултету)

5. Наставник за избор у звање 
редовног професора за ужу 

научну област Стоматологија 
(Стоматолошка протетика)

радно време краће од пуног (39 сати на 
Факултету)

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

област Психологија
радно време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

7. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 
област Психијатрија и психолошка 

медицина
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

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

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

Факултету)

9. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Хигијена
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

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

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

11. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Пулмологија)

на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

12. Наставник за избор у звање 
ванредног професора за ужу научну 

област Физиологија
на одређено време 5 година, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)
13. Наставник за избор у звање 

ванредног професора за ужу 
научну област Стоматологија 

(Стоматолошка протетика)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (39 сати на 

Факултету)
14. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Стоматологија (Ортопедија вилица)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (39 сати на 

Факултету)
15. Наставник за избор у 

звање доцента за ужу научну 
област Интерна медицина 

(Гастроентерологија)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
16. Наставник за избор у звање 
доцента за ужу научну област 

Патологија
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

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

Епидемиологија
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

18. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Интерна медицина 
(Ендокринологија)

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

19. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Хирургија са 
анестезиологијом (Неурохирургија)

на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

20. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Ургентна медицина
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

21. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Педијатрија
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
3 извршиоца

22. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Физиологија
на одређено време 3 године, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)
3 извршиоца

23. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Анатомија
на одређено време 3 године, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

24. Сарадник за избор у звање 
асистента са докторатом за ужу 

научну област Биохемија
на одређено време 3 године, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

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

Медицинска рехабилитација
на одређено време 3 године, пуно радно 

време (40 сати на Факултету)

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

(Урологија)
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

27. Сарадник у настави за ужу 
научну област Специјална едукација 

и рехабилитација
на одређено време 1 годину, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

28. Сарадник у настави за ужу 
научну област Специјална едукација 

и рехабилитација
на одређено време 1 годину, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

УСЛОВИ 1-6: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за редовног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-
ског факултета у Новом Саду и чланом 23 Пра-
вилника о изборима у звања наставника, сарад-
ника и истраживача Медицинског факултета 
Нови Сад.

УСЛОВИ 7-13: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се 
бира и остали услови за ванредног професора 
утврђени чланом 74 Закона о високом образо-
вању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Правилником о ближим условима за избор у 
звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и чланом 22 Правилника о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицин-
ског факултета Нови Сад.

УСЛОВИ 14-17: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука из области за коју 
се бира и остали услови за доцента утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Стату-
том Универзитета у Новом Саду, Правилником о 
ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицин-

Наука и образовање
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ског факултета у Новом Саду и чланом 21 Пра-
вилника о изборима у звања наставника, сарад-
ника и истраживача Медицинског факултета 
Нови Сад.

УСЛОВИ 18-24: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из уже научне области 
из које се бира, а који је сваки од претходних 
нивоа студија заврчио са укупном просечном 
оценом најмање 8 (осам). Остали услови утврђе-
ни су чланом 85 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Статутом 
Медицинског факултета у Новом Саду и чланом 
34 Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета Нови Сад.

УСЛОВИ 25: студент докторских студија, са завр-
шеним основним студијама медицинске рехаби-
литације, који је сваки од претходних степена 
студија завршио просечном оценом најмање 8 
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84 
Закона о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и чланом 33 
Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

УСЛОВИ 26: студент докторских студија, са 
завршеним интегрисаним академским студијама 
медицине, који је сваки од претходних степена 
студија завршио просечном оценом најмање 8 
(осам). Остали услови утврђени су чланом 84 
Закона о високом образовању, Статутом Меди-
цинског факултета у Новом Саду и чланом 33 
Правилника о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факул-
тета у Новом Саду.

УСЛОВИ 27: студент мастер академских студија 
специјалне едукације и рехабилитације, који 
је основне академске студије специјалне еду-
кације и рехабилитације завршио са укупном 
просечном оценом најмање 8 (осам). Остали 
услови утврђени су чланом 83 Закона о високом 
образовању, Статутом Медицинског факултета у 
Новом Саду и чланом 31 Правилника о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача 
Медицинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 28: студент мастер академских студија 
специјалне едукације и рехабилитације који је 
основне академске студије специјалне едукације 
и рехабилитације - смер Логопедија, завршио са 
укупном просечном оценом најмање 8 (осам). 
Остали услови утврђени су чланом 83 Закона 
о високом обраовању, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и чланом 31 Правил-
ника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача Медицинског факултета у Новом 
Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база Факулте-
та. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оцениће се 
на основу приступног предавања из области за 
коју се бира (сходно члану 17 и 21 Правилни-
ка о изборима у звања наставника, сарадника и 
истраживача). Приступно предавање ће се орга-
низовати у складу са Правилником Медицинског 
факултета Нови Сад о начињу извођења и вало-
ризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат тре-
ба да приложи: краћу биографију, фотокопију 
личне карте, доказе о испуњености услова из 

конкурса - оверене копије диплома, за клинич-
ке предмете односно за радна места означена 
у посебним условима овог конкурса, доказ о 
радном односу у здравственој установи која је 
наставна база Медицинског факултета Нови 
Сад, списак радова и публикација (у два при-
мерка), оригинал или фотокопије радова и пуб-
ликација, доказе о њиховом објављивању, доказ 
о педагошком искуству и позитивно оцењеној 
педагошкој активности. Кандидати који су кон-
курисали на радно место и у звање доцента и 
који се први пут бирају у то звање биће накнад-
но обавештени о теми, датуму, времену и месту 
одржавања приступног предавања, а у складу 
са Правилником Медицинског факултета Нови 
Сад о начину извођења и валоризацији приступ-
ног предавања (објављен на сајту Медицинског 
факултета Нови Сад). Доказ о некажњавању 
прибавиће Медицински факултет Нови Сад 
службеним путем, осим за кандидате који нису 
рођени у Републици Србији. Пријаве са доку-
ментацијом подносе се Писарници Медицинског 
факултета Нови Сад, Хајдук Вељкова 3, Нови 
Сад са назнаком „За конкурс”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ 
СТУДИЈА ЗА МЕНАЏМЕНТ И 
ПОСЛОВНЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

Сремски Карловаци
Митрополита Стратимировића 110

1. Професор струковних студија 
за ужу научну област Менаџмент у 

угоститељству

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одго-
варајуће области, да има научне односно струч-
не радове објављене у научним часописима или 
зборницима са рецензијама.

2. Виши предавач за ужу научну 
област Менаџмент у угоститељству

УСЛОВИ: научни назив доктора наука из одгова-
рајуће области.

3. Предавач за ужу научну област 
Менаџмент у угоститељству

УСЛОВИ: научни назив магистра наука или 
стручни назив специјалиста академских студија 
из одговарајуће области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати 
треба да испуњавају услове предвиђене чл. 73, 
74 Закона о високом образовању, чл. 39 Статута 
Високе школе струковних студија за менаџмент 
и пословне комуникације и члановима 6 и 7 Пра-
вилника о избору у звања високе школе. Доку-
менти који се прилажу уз молбу на конкурс: 
извод из матичне књиге рођених, извод из књи-
ге држављана Републике Србије, оверена копија 
дипломе, списак објављених стручних и научних 
радова, кратка биографија. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова конкурса доставити 
на адресу: Висока школа струковних студија за 
менаџмент и пословне комуникације, Сремски 
Карловци, Митрополита Стратимировића 110. 
Рок за подношње пријаве је осам дана од дана 
објављивања конкурса. Контакт телефон: 
021/2982-892.

ПАНЧЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 10
тел. 013/742-812

Директор 
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано 
лице које испуњава следеће услове прописане 
чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о 
основама система образовања: 1. високо обра-
зовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије ) и то на сту-
дијама другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стру-
чне области или области педагошких наука; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године; лице са стеченим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне студије и специјалистичке 
стуковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем - васпитач или 
стручни сарадник; дужност директора предш-
колске установе може да обавља лице које има: 
одговарајуће образовање из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и вас-
питања и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам 
година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег 
образовања. Дужност директора предшколске 
установе може да обавља и лице које има: одго-
варајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања, за 
васпитача, дозволу за рад наставника, васпита-
ча и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање десет година 
стеченог одговарајућег образовања. Директор 
се бира на период од четири године.

ОСТАЛО: да кандидат има: одговарајуће обра-
зовање; психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
на дела примање или давање мита, за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и човеч-
ности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство РС; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да прило-
же: уверење о држављанству; извод из књиге 
рођених; оверену копију дипломе о стеченом 
образовању; оверен препис уверења о положе-
ном стручном испиту (лиценцу), потврду о рад-
ном искуству; преглед кретања у служби са био-
графским подацима, доказе о својим стручним 
и организационим способностима; лекарско уве-www.nsz.gov.rs
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рење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом доставља пре закљу-
чења уговора о раду; доказ о положеној обуци 
и испиту за директора установе (оригинал или 
оверену фотокопију) - пријава која не садржи 
доказ о положеној обуци и испиту за директо-
ра неће се сматрати непотпуном, па ће изабра-
ни кандидат бити у обавези да положи испит за 
директора у законском року. Комисија ће ценити 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора 
у раду кандидата (извештај просветног саветни-
ка), кандидат који је је претходно обављао дуж-
ност директора предшколске установе дужан је 
да достави доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Кандидат који се пријављује на радно 
место директора попуњава пријавни форму-
лар (образац на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја), а потребну документацију, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
установи. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Пријаве слати поштом на наве-
дену адресу, са назнаком „Конкурс за директора 
предшколске установе”, на адресу: Трг Жар-
ка Зрењанина 10, Ковин. Пријава на конкурс 
обавезно садржи податке о кандидату (име, 
презиме, адреса пребивалишта, контакт теле-
фон). Предшколска установа нема обавезу да 
пријављеном кандидату враћа документацију. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Ближе информације о кон-
курсу могу се добити на тел. 013/742-812.

ПОЖАРEВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ“

12208 Костолац, Првомајска 1

Педагог
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно 
чл. 139 и 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања, следеће услове: 1. да има 
одговарајуће образовање прописано Законом и 
Правилником којим се прописује степен и врста 
образовања наставника и стручног сарадника 
у основној школи (доказ је уверење/диплома 
о одговарајућој стручној спреми (са додатком 
дипломи уколико је издат уз диплому); 2. да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење); 
3. да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (уверење суда и уверење МУП-а); 4. да 
има држављанство Републике Србије (уверење 
надлежног органа); 5. да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају 
се током рада. Докази о испуњености услова из 
става 1 тачке 1), 3)-5) овог члана саставни су део 

пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) 
овог члана прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена који комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; 2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Лице из става 1 тачка 1) 
подтачка (2) овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и спе-
цијалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију у овере-
ној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и 
приложена документација се не враћају. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање. Молбе слати на горенаведену 
адресу.

СМЕДЕРЕВО

МУЗИЧКА ШКОЛА
„КОСТА МАНОЈЛОВИЋ“

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

Корепетитор
на одређено време до повратка раднице 
са породиљског боловања и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: дипломирани музичар, усмерење 
пијаниста; дипломирани музичар - пијаниста; 
дипломирани музичар - оргуљаш; дипломира-
ни музичар - чембалиста; академски музичар 
пијаниста; академски музичар оргуљаш; ака-
демски музичар чембалиста; мастер музички 
уметник - професионални статус - клавириста, 
оргуљаш или чембалиста. Уз пријаву на конкурс 
кандидати треба да приложе: оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; доказ о држављанству Републике 
Србије - уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци); доказ о знању језика на којем се 
изводи образовно-васпитни рад у школи, уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику - уверење високошколске установе 
да је кандидат положио српски језик; доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 

међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

Наставник теоретских предмета
са 50% ангажовања, за рад у извојеном 

одељењу у Лугавчини, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, а најдаље до 31.08.2020.

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

ОШ „БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
11321 Лугавчина, Бориса Кидрича бб

тел. 026/4761-078

Наставник у продуженом боравку
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

УСЛОВИ: 1. одговарајуће образовање које под-
разумева: одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер 
академске студије, специјалистичке академске 
студије или специјалистичке струковне студије), 
по пропису који уређује високо образовање 
почев од 10. септембра 2005. године или на 
основним студијама од најмање четири године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10.09.2005. године, у складу са Правилни-
ком о врсти стручне спреме за рад наставника 
у основној школи; 2. психичка, физичка и здрав-
ствена способност за рад са децом и ученицима; 
3. да кандидат није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4. држављанство Републике 
Србије; 5. да кандидат зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 
1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве 
на конкурс, а доказ из става1 тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Потребно 
је да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и 
одштампан заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставе установи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и на број телефона: 
026/4761-699.

Домар
на одређено време до повратка 

запосленог са неплаћеног одсуства, а 
најкасније до 10.12.2020. године

УСЛОВИ: 1. III или IV степен стручне спре-
ме, електро, столарске или водоинсталатерске 
струке; 2. психичка, физичка и здравствена спо-
собност за рад са децом и ученицима; 3. да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. држављанство Републике Србије; 5. 
да кандидат зна српски језик и језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Докази о испуњености услова из става 
1 тачке 1), 3), 4) и 5) су саставни део пријаве на 
конкурс, а доказ из става 1 тачка 2) прибавља 
се пре закључења уговора о раду. Потребно 
је да кандидати попуне пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства и 
одштампан заједно са потребном документа-
цијом о испуњености услова доставе установи. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Ближе информације о конкурсу могу се доби-
ти код секретара школе и на број телефона: 
026/4761-699.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЧЈЕ ЦАРСТВО“

11320 Велика Плана
Булевар деспота Стефана 38

тел. 026/514-104

Васпитач

УСЛОВИ: образовање за васпитача стечено на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и специјалистичке струковне 
студије по прописима који су уређивали високо 
образовање у периоду од 10. септембра 2005. 
године до 7. октобра 2017. године; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су уређивали високо образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Кандида-
ти треба да имају: психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 
да нису осуђивани 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примања мита или давања 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом утврђено дискриминаторско 
понашање; да су држављани Републике Србије; 
да знају српски језик (доказ - потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик достављају само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и потписаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријаву кандидати су дужни да приложе следеће 
доказе: диплому о стручној спреми; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, однос-
но да се не води кривични поступак, не старије 
од 6 месеци; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања, не старије од 6 месеци. За радно 
место сарадник - медицинска сестра за превен-
тивну здравствену заштиту и негу потребно је 
доставити поред наведеног и потврду о радном 
искуству у струци и лиценцу. Сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, 
број 93/2014 и 22/2015). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу поднети на адресу: 
Предшколска установа „Дечје царство“, Буле-
вар деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана, 
са назнаком: „За конкурс (не отварати)“, у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање.

Медицинска сестра - васпитач
2 извршиоца

УСЛОВИ: да кандидати имају: психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања мита или 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да су држављани Републике Србије; 
да знају српски језик (доказ - потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик достављају само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар објављен на званичној интернет страници 

Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и потписаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријаву кандидати су дужни да приложе следеће 
доказе: диплому о стручној спреми; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, однос-
но да се не води кривични поступак, не старије 
од 6 месеци; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања, не старије од 6 месеци. За радно 
место сарадник - медицинска сестра за превен-
тивну здравствену заштиту и негу потребно је 
доставити поред наведеног и потврду о радном 
искуству у струци и лиценцу. Сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, 
број 93/2014 и 22/2015). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу поднети на адресу: 
Предшколска установа „Дечје царство”, Булевар 
деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана, са 
назнаком: „За конкурс (не отварати)“, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”.

Сарадник - медицинска сестра 
за послове неге и превентивне 

здравствене заштите 

УСЛОВИ: средње образовање здравствене 
струке у трајању од четири године, медицинска 
сестра - техничар, медицинска сестра општег 
смера или медицинска сестра педијатријског 
смера, стручни испит и једна година рада у стру-
ци. Кандидати треба да имају: психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
3 месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоск-
врнуће, за кривична дела примања мита или 
давања мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом утврђено дискриминаторно 
понашање; да су држављани Републике Србије; 
да знају српски језик (доказ - потврду одгова-
рајуће високошколске установе да је кандидат 
положио српски језик достављају само канди-
дати који образовање нису стекли на српском 
језику). Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар објављен на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним и потписаним 
пријавним формуларом достављају установи. Уз 
пријаву кандидати су дужни да приложе следеће 
доказе: диплому о стручној спреми; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци; извод из 
матичне књиге рођених; уверење суда да про-
тив кандидата није покренута истрага, однос-
но да се не води кривични поступак, не старије 
од 6 месеци; уверење из казнене евиденције о 
неосуђиваности и непостојању дискриминатор-
ног понашања, не старије од 6 месеци. За радно 
место сарадник - медицинска сестра за превен-
тивну здравствену заштиту и негу потребно је 
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доставити поред наведеног и потврду о радном 
искуству у струци и лиценцу. Сва приложена 
документација мора бити у оригиналу или фото-
копији, односно препису који морају бити ове-
рени у складу са Законом о оверавању потпи-
са, рукописа и преписа („Службени гласник РС“, 
број 93/2014 и 22/2015). Уверење о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима доставиће изабрани канди-
дат пре закључења уговора о раду. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве се могу поднети на адресу: 
Предшколска установа „Дечје царство”, Булевар 
деспота Стефана 38, 11320 Велика Плана, са 
назнаком: „За конкурс (не отварати)“, у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публи-
кацији „Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ДИМИТРИЈЕ ДАВИДОВИЋ“

11300 Смедерево, Анте Протића 3
тел. 026/617-376

Поништава се оглас за наставника раз-
редне наставе, по расписаном конкурсу 
објављеном у публикацији „Послови“ од 
25.09.2019. године.

СОМБОР

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОЛЕТАРАЦ“

25250 Оџаци, Жарка Зрењанина бб
тел/факс: 025/5746-635

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2020. 

године

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године; завршена обука за педагошког 
асистента; да кандидат има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима (доказ се доноси пре закључења уго-
вора о раду); да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље 
у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије; да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Уз пријаву доставити: попуњен формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете; биографију; оверену 
фотокопију дипломе о одговарајућој стручној 
спреми; уверење о завршеној уводној обуци за 
педагошког асистента; извод из матичне књи-
ге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија); уверење о држављанству (оригинал или 
фотокопија оверена), не старије од шест месе-
ци; оригинал или оверену фотокопију уверења 
полицијске управе, не старије од шест месеци, 
да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-

нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса у 
публикцији “Послови”. Пријаве слати на адресу: 
Жарка Зрењанина бб, 25250 Оџаци или лично. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
„МИЛЕНКО ВЕРКИЋ НЕША“

22410 Пећинци
тел. 022/2436-146

Референт за финансијско-
рачуноводствене послове

на одређено време до повратка 
запослене са породиљског одсуства, са 

50% радног времена (20 сати седмично)

УСЛОВИ: средње образовање у трајању од 
четири године, економског смера.

ШАБАЦ

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА 
ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА

15000 Шабац, Војводе Путника 58
тел. 015/344-583

Васпитач у дому

УСЛОВИ: 1) лице које је завршило студије дру-
гог степена и које је стекло одговарајући ака-
демски назив мастер васпитач, са којим може 
да изводи васпитни рад у дому ученика средњих 
школа; 2) лице које је завршило студије другог 
степена и које је стекло одговарајући стручни, 
односно академски назив; 3) лице које је завр-
шило основне студије на факултету у трајању 
од најмање четири године, чији је стручни 
назив у погледу права која из њега произила-
зе изједначен са академским називом мастер. 
Поред напред наведеног, кандидат треба да 
има и образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина, сходно образовању 
које мора да има васпитач у средњој школи са 
домом ученика.

Стручни сарадник - педагог у 
установи ученичког стандарда

УСЛОВИ: 1) мастер педагог; 2) специјалиста 
педагог; 3) дипломирани педагог - мастер; 4) 
лице које је стекло стручни назив: професор 
педагогије, дипломирани педагог или дипломи-
рани школски психолог - педагог на основним 
студијама на факултету у трајању од најмање 
четири године, који је у погледу права која из 
њега произлазе изједначен са академским нази-
вом мастер.

ОСТАЛО: Кандидат поред општих услова пропи-
саних чланом 24 став 1 Закона о раду (“Службе-
ни гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 
75/14), треба да испуњава и услове предвиђе-
не чланом 60 Закона о ученичком и студент-
ском стандарду („Сл. гласник РС”, бр. 18/10) и 
посебне услове предвиђене чланом 2 Правил-
ника о врсти образовања васпитача и стручних 

сарадника и условима и критеријумима за избор 
стручног сарадника - асистента у дому ученика 
(„Сл. гласник РС”, бр.77/14) Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да достави: 1) оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом одговарајућем висо-
ком образовању; 2) доказ да је стекао средње, 
више или високо образовање на језику на коме 
се остварује образовно-васпитни рад или је 
положио испит из тог језика по програму одго-
варајуће високошколске установе (оригинал или 
оверену фотокопију); 3) уверење о држављан-
ству (оригинал или оверену фотокопију), не 
старије од 6 месеци; 4) извод из матичне књи-
ге рођених; 5) потврду да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 6) краћу биогра-
фију. Кандидат који буде изабран, дужан је да 
пре закључења уговора о раду достави лекар-
ско уверење о здравственој способности за рад 
са децом и ученицима, не старије од 6 месеци. 
Проверу психофизичких способности кандида-
та за рад са децом и ученицима, који уђу у ужи 
избор, вршиће Национална служба за запошља-
вање применом стандардизованих поступака, 
а пре доношења одлуке о избору. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја (формулар је доступан 
у делу „Ново на сајту”). Пријаве на конкурс са 
потребним документима, заједно са одшампа-
ним пријавним формуларом се достављају на 
адресу школе: Средња пољопривредна школа 
са домом ученика - Шабац, Војводе Путника 58, 
15000 Шабац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања конкурса. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Контакт телефон: 015/344-583.

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 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи (“Сл. гласник РС” број 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 
11/19) за радно место могу да конкуришу лица 
следећих квалификација: професор математи-
ке, дипломирани математичар, дипломирани 
математичар за теоријску математику и при-
мене, дипломирани математичар за рачунар-
ство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике 
и рачунарства, дипломирани математичар за 
математику економије, професор информа-
тике - математике, дипломирани математи-
чар - астроном, дипломирани математичар 
- примењена математика, дипломирани мате-
матичар - математика финансија (са изборним 
предметом Основи геометрије), дипломирани 

Наука и образовање
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информатичар, мастер математичар, мастер 
професор математике, мастер професор мате-
матике и физике, мастер професор математи-
ке и информатике, мастер професор физике и 
математике, мастер професор информатике и 
математике, дипломирани професор математи-
ке-мастер, дипломирани математичар – мастер, 
дипломирани инжењер математике - мастер 
(са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани математичар - професор мате-
матике, дипломирани математичар - теоријска 
математика, дипломирани инжењер математи-
ке (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор гео-
графије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, 
професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипло-
мирани математичар и информатичар, дипло-
мирани математичар - механичар, мастер про-
фесор предметне наставе. Посебна знања и 
вештине: возачка дозвола Б категорије. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Заинтересо-
вани кандидати могу да се обрате послодавцу 
лично или путем наведеног контакт телефона, 
радним данима од 7.00 до 15.00 часова.

УЖИЦЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„РАТКО ЈОВАНОВИЋ“

31233 Крушчица
тел. 031/3898-006

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: да лице испуњава услове прописане 
чл. 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС” бр. 88/17, 27/18- др. Закон и 10/19), 
односно: 1. да има одговарајуће високо образо-
вање за наставника основне школе, педагога 
или психолога школе, стечено: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет односно групу предмета: (2) 
студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области из области 
педагошких наука, с тим да студије првог сте-
пена морају бити из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који 
су уређивали високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; 2. да има психичку, физичку и 
здравсзвену способност за рад са децом и учени-
цима; 3. да није осуђивано правоснажном пре-
судом за кривична дела за која је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4. да против њега није покре-
нут кривични поступак доношењем наредбе о 

спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела; 
непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом; 5. да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности; 6. да 
има држављанство Републике Србије; 7. да зна 
српски језик као језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад; 8. да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; 
9. да има обуку и положен испит за директора 
установе; 10. да има најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања. 
Изузетно, ако се на конкурс не пријави ниједан 
кандидат са одговарајућим образовањем из чла-
на 140 став 1 и 2 Закона о основама образовања 
и васпитања, дужност директора основне шко-
ле може обављати и лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 овог закона, 
то јест високо образовање стечено на студија-
ма првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије) 
или на студијама у трајању од три године, или 
више образовање за наставника те врсте школе, 
дозволу за рад наставника, васпитача и струч-
ног сарадника, обуку и положен испит за дирек-
тора установе и најмање десет година рада, на 
пословима васпитања и образовања у установи, 
после стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је у 
обавези да приложи: 1. биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе у предстојећем 
мандатном периоду, 2) диплому о стеченом 
одговарајућем образовању, 3) уверење о поло-
женом испиту за лиценцу, стручном испиту за 
наставника односно стручног сарадника (дозво-
лу за рад); 4) доказ о радном стажу у установи 
на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања; 5) уверење 
да није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривична дела наведена у условима конкурса 
(не старије од 6 месеци); 6) уверење привред-
ног суда да није осуђиван правоснажном пре-
судом за привредни преступ, у вршењу раније 
дужности (не старије од 6 месеци); 7) уверење 
надлежног суда да против њега није покре-
нут кривични поступак, доношењем наредбе о 
спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању притвора пре доношења 
оптужног предлога за наведена кривична дела, 
непостојање дискриминаторног понашања, 
утврђеног у складу са законом (не старије од 6 
месеци); 8. уверење о држављанству Републи-
ке Србије (не старије од 6 месеци); 9) извод из 
матичне књиге рођених; 10) доказ о резултату 
стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника) ако га поседу-
је; 11) доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе и оцену спољашњег вредновања 
за кандидата који је претходно обављао дуж-
ност директора школе; 12) доказ о знању српс-
ког језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад (овај доказ у виду потврде да је кандидат 
положио испит из српског језика доставља кан-
дидат који није стекао одговарајуће образо-
вање на српском језику); 13) доказ о поседо-
вању обуке и положеном испиту за директора 
(пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматра-
ти непотпуном, а изабрани кандидат ће бити у 
обавези да у законском року положи испит за 
директора школе; 14) лекарско уверење о пси-

хичкој, физичкој и здравственој спсособности за 
рад са децом и ученицима. Сва потребна доку-
ментација се подноси у оригиналу или овереним 
копијама. Пријава на конкурс са доказима под-
носи се препорученом пошиљком или лично на 
адресу школе: Основна школа „Ратко Јовановић“ 
Крушчица, 31233 Крушчица, у затвореној ковер-
ти са назнаком „Конкурс за директора“. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у обзир за разматрање. 
Благовременом пријавом сматра се пријава која 
је поднета у року утврђеном у конкурсу. Благо-
временом пријавом сматра ће се и пријава која 
је предата препорученом поштом и тада се као 
дан пријема рачуна дан када је пошта прими-
ла пошиљку. Ако рок за пријем пријава пада у 
недељу или дане државног празника, помера 
се за следећи радни дан. Под потпуном прија-
вом сматра се она пријава која у прилогу садржи 
документа којима кандидат доказује да испуња-
ва услове конкурса. Ближа обавештења могу се 
добити код секретара школе на број телефона: 
031/3898-006. О резултатима конкурса кандида-
ти ће бити обавештени у року од 8 дана од дана 
пријема решења о именовању директора школе 
од стране министра просвете, науке и технолош-
ког развоја Републике Србије.

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ
СТУДИЈА УЖИЦЕ

31000 Ужице, Трг Светог Саве 34

Наставник за избор у звање 
професора струковних студија за 

ужу научну, односно стручну област 
Машинско инжењерство

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из области за коју се бира, 
завршен машински факултет, објављени науч-
ни, односно стручни радови у научним часопи-
сима или зборницима са рецензијама, најмање 
пет референци из области за коју се бира, педа-
гошко искуство у високом образовању. Кандида-
ти уз пријаву на конкурс подносе: биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом докто-
рату и завршеном факултету, списак научних и 
стручних радова, доказ о педагошком искуству. 
Услови за избор прописани су Законом о висо-
ком образовању, Статутом школе, Правилни-
ком о организацији послова и систематизацији 
радних места и Правилником о избору у звање 
наставника и сарадника школе. Пријаве на кон-
курс са биографијом, овереним фотокопијама 
дипломе и прилозима којима кандидат доказује 
да испуњава услове конкурса подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“, на адресу: Висока школа 
струковних студија Ужице у Ужицу, Трг Светог 
Саве 34, 31000 Ужице. Пријаве на конкурс дос-
тављају се на CD-у, у MS Word-у и у штампаној 
форми.

Пословни центри НСЗ
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ВРАЊЕ

СРЕДЊА ТЕХНИЧКА ШКОЛА 
“ПРЕШЕВО”

17523 Прешево, 15. новембар 100
тел. 017/669-130, 017/660-690

Наставник групе предмета економија
на одређено време ради замене одсутне 
запослене преко 60 дана, до повратка са 

породиљског одсуства

Наставник социологије и 
филозофије

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

породиљског одсуства

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

са породиљског и одсуства са рада ради 
неге детета

Наставник енглеског језика
на одређено радно време ради замене 
одустне запослене преко 60 дана, до 

повратка са породиљског и одсуства са 
рада ради неге детета, за 44,44% радног 

времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава потребне 
услове прописане члановима 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“, бр. 88/2017, 27/2018 и др. закони 
и 10/2019): 1) да има одговарајуће образовање 
прописано чл. 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гл. РС“, бр. 
88/2017, 27/2018 и др. закони и 10/2019), 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, 3) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање, 4) да има држављанство РС; 5) да зна 
српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документа-
цију којом се доказује испуњеност прописаних 
услова, и то: оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем високом образовању, 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
уверење о неосуђиваности. Пријаве на кон-
курс могу се поднети у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће бити разматране. Пријаве 
треба слати на адресу школе. Одлуку о избору 
кандидата донеће Конкурсна комисија након 
добијања резултата психолошке процене кан-
дидата, у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима.

ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ”
17500 Врање, Јужноморавска 9

тел. 017/421-602, 422-245
e-mail: zmajvranje@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: предвиђени чл. 139, 140, 142 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 и 10/2019) и 
Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просвени гласник” 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017 и 13/2018). У радни однос могу 
бити примљена лица која испуњавају одређене 
услове: 1. поседују одговарајуће високо обра-
зовање (на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета, (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена који комбинију 
целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука, при 
чему треба да имају завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета, 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), 2. имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
3. нису осуђивана правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. имају држављанство Републике Србије, 5. 
знају српски језик и језик на коке се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 чла-
на 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Докази 
о испуњености услова из става 1 тачке 1), 3)-5) 
саставни су део пријаве на конкурс, а докази из 
става 1 тачка 2 овога члана прибавља се пре 
закључења уговора о раду. Обавезно образо-
вање лица из члана 140 овога закона је и обра-
зовање из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања 
од најмање 30 бодова, од којих је по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и шест бодова праксе у установи, у 
складу са Европским системом преноса бодова. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс потребно је 
доставити: 1. пријавни формулар (кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, РС и заједно са 
осталом документацијом достављају школи); 
2. биографију; 3. оригинал или оверену копију 
дипломе, односно уверење којим се доказује 
одговарајуће образовање; 4. оригинал уве-

рења о држављанству (не старије од 6 месе-
ци); 5. доказ да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање (извод из 
казнене евиденције МУП-а Србије, оригинал или 
оверена копија не старија од 6 месеци); 6. одго-
варајући доказ којим се доказује знање српског 
језика, сходно члану 141 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (доставља само 
кандидат који одговарајуће образовање није 
стекао на српском језику). Пријаве (пријавни 
формулар) са потребним доказима о испуње-
ности услова за пријем, односно заснивање 
радног односа, слати у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса на горенаведену адре-
су, са назнаком „За конкурс” или лично доста-
вити управи школе. Пријаве које не испуњавају 
услове конкурса у погледу прописаног степе-
на и врсте образовања, односно одговарајућег 
образовања, прописаног занимања (стручног 
назива), пријаве које буду непотпуне (не садр-
же све захтеване доказе о испуњености услова 
конкурса) и неблаговремене, неће се узимати у 
разматрање приликом одлучивања у поступку 
пријема у радни однос. Информације поводом 
конкурса могу се добити на телефон: 017/421-
602, Марина Пешић Стошић, секретар школе.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИТРОПОЛИТ МИХАИЛО”

18230 Сокобања, Митрополита Михаила 5
тел. 018/830-822

Наставник разредне наставе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове 
из члана 139, 140 и 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, и то: 1. да има 
одговарајуће високо образовање стечено: а) 
на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: студијама другог 
степена из научне односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предме-
та, студијама другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одгова-
рајуће научне или стручне области или области 
педагошких наука, б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, 2. да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, 3. да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, 4. да 
има држављанство Републике Србије, 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад, 6. да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина у складу са чланом 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања. 

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају формулар за 
пријем у радни однос у установи образовања и 
васпитања који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја. Одштампан формулар дос-
тављају установи као и следећу документацију: 
оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми и доказ о образовању из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стече-
ном на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европс-
ким системом преноса бодова (уверење са висо-
кошколске установе или оверена фотокопија 
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; уве-
рење о неосуђиваности надлежне полицијске 
управе (оригинал или оверена фотокопија), не 
старије од 6 месеци; уверење о држављанству 
не старије од 6 месеци (оригинал или оверена 
фотокопија); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверена фотоко-
пија). Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
улова кандидата за пријем у радни однос из чла-

на 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања у року од осам дана од дана исте-
ка рока за пријем пријава. Кандидати који буду 
ушли у ужи избор биће упућени на психолошку 
процену способности за рад са децом и учени-
цима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања применом стандардизованих 
поступака о чему ће кандидати бити обавеште-
ни путем телефона на бројеве које су навели у 
пријавним формуларима. Конкурсна комисија 
ће сачинити листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од осам 
дана од дана пријема резултата психолошке 
процене и обавити разговор са њима. О терми-
нима за разговор кандидати ће бити обавеште-
ни путем телефона на бројеве које су навели у 
пријавним формуларима. Конкурсна комисија 
ће донети решење о избору кандидата у року 
од осам дана од дана обављеног разговора. 
Лекарско уверење, доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, изабрани кандидат ће доставити 
пре закључења уговора о раду. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Поднета документација са пријемним 
формуларом се не враћа кандидатима. Пријаве 
на конкурс са потребном документацијом доста-
вити лично или поштом препоручено на горена-
ведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЂУЛИЋИ”

19000 Зајечар, Насеље Краљевица бб

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
из члана 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања и да имају одговарајуће 
образовање; кандидат мора да има одгова-
рајуће образовање из члана 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања - VI или 
VII степен стручне спреме, смер васпитач; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доста-
ве оверене преписе докумената, и то: диплому о 
стручној спреми за васпитача; уверење - потвр-
ду о неосуђиваности (да није старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (да није старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них; потврду високошколске установе којом се 
потврђује да кандидат има образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања, од најмање 

30 бодова, од којих најмање по шест бодова из 
психолошких, педагошких и методичких диси-
плина и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова или 
оверени докуменат да је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу; 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља кандидат пре закључења уговора о раду, 
а доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад се доставља 
уз пријаву у случају да је одговарајуће образо-
вање стечено ван територије Републике Србије. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом у Националну службу за запошља-
вање у Зајечару. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“, лично 
или на горенаведену адресу. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована решењем од 
стране директора установе. 

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог
2 извршиоца

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да имају одговарајуће обра-
зовање. Кандидат мора да има одговарајуће 
образовање из члана 140: основно образовање, 
први степен стручне спреме; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе 
оверене преписе докумената, и то: сведочанство 
о завршеној основној школи; уверење - потврду 
о неосуђиваности (да није старија од 6 месе-
ци), уверење о држављанству (да није старије 
од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених. 
Доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима при-
бавља кандидат пре закључења уговора о раду, 
а доказ да зна српски језик и језик на коме се 
остварује васпитно-образовни рад се доставља 
уз пријаву у случају да је одговарајуће образо-
вање стечено ван територије Републике Србије. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом у Националну службу за запошља-
вање у Зајечару. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Уз пријавни фор-
мулар, који се преузима са интернет странице 
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Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, кандидати достављају потребну доку-
ментацију у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“, лично 
или на горенаведену адресу. Конкурс спрово-
ди конкурсна комисија именована решењем од 
стране директора установе. 

Стручни сарадник - логопед 
на одређено време

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа прописаних чланом 24 Закона о 
раду, кандидати треба да испуњавају и услове 
из члана 139 Закона о основама система образо-
вања и васпитања и да имају одговарајуће обра-
зовање. Кандидат мора да има одговарајуће 
образовање из члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања: на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије; на основним студијама у трајању од 
најмање 4 године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005. године, 
VII степен стручне спреме - смер логопед; да 
има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и да за њега није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик и језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доста-
ве оверене преписе докумената, и то: диплому о 
стручној спреми; уверење - потврду о неосуђи-
ваности (да није старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (да није старије од 6 месеци); 
извод из матичне књиге рођених. За радно место 
васпитача кандидати треба да доставе потвр-
ду високошколске установе којом се потврђује 
да кандидат 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 дисиплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова или оверени документ 
да је у току студија положио испите из педа-
гогије и психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу. Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима прибавља кандидат 
пре закључења уговора о раду, а доказ да зна 
српски језик и језик на коме се остварује васпит-
но-образовни рад се доставља уз пријаву, у слу-
чају да је одговарајуће образовање стечено ван 
територије Републике Србије. Кандидати који су 
изабрани у ужи избор, биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом у 
Националну службу за запошљавање у Зајеча-
ру. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Уз пријавни формулар, који се 
преузима са интернет странице Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, канди-
дати достављају потребну документацију у року 

од 8 дана од дана објављивања конкурса у пуб-
ликацији „Послови“, лично или на горенаведену 
адресу. Конкурс спроводи конкурсна комисија 
именована решењем од стране директора уста-
нове. 

ОШ „ХАЈДУК ВЕЉКО“
19000 Зајечар

Добривоја Радосављевића Бобија бб

Библиотекар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
10% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат наставник треба да испуња-
ва и услове у складу са чл. 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање из члана 140 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/17, 27/18 - други 
закони и 10/19) и Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС” бр.11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 и 11/19). 
Кандидати треба да испуњавају услове из чла-
на 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања: да имају психичку, физичку и здрав-
ствену 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 месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да 
имају држављанство Републике Србије; да знају 
српски језик. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете - http://www.mnp.gov.rs, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи. 
Уз пријавни формулар достављају и следећу 
документацију: молбу, краћу биографију, ове-
рену копију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, кандидат који има восоко образо-
вање стечено на студијама другог степена дос-
тавља оверену копију дипломе другог степена 
и оверену копију дипломе основних академских 
студија, доказ да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања и за кога није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (потврда, уверење или други доку-
мент издат од стране МУП-а РС, оригинал или 
фотокопија); доказ да кандидат има држављан-
ство Републике Србије (оригинал или оверена 
фотокопија уверења); доказ о познавању српс-
ког језика, као језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад - доставља само кандидат 
који није стекао образовање на српском језику 
(потврда, уверење или други документ којим 
се доказује да је испит из српског језика поло-
жен по програму одговарајуће високошколске 
установе - оригинал или оверена фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених (оверена фото-
копија или оригинал). Лекарско уверење којим 
се потврђује да кандидат има психичку, физичку 
здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима подноси се пре закључења уговора о 

раду. Проверу психофизичких способности за 
рад са децом и ученицима врши надлежна служ-
ба за послове запошљавања применом стан-
дардизованих поступака. Пријаве на конкурс 
слати на адресу: ОШ „Хајдук Вељко”, Добри-
воја Радосављевића Бобија бб, 19000 Зајечар, 
у затвореној коверти са назнаком: „За комисију 
за избор”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити узете у обзир. Кандидати који желе 
лично да предају документацију то могу учинити 
у економској школи у Зајечару у учионици 3А. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Кандидат ће бити пис-
меним путем обавештен о исходу конкуса. Бли-
жа обавештења могу се добити на имејл-адресу 
школе: hajdukveljkozajecar@gmail.com.

ЗРЕЊАНИН

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНА
ШКОЛА ЗРЕЊАНИН

23000 Зрењанин, Македонска 2
тел. 023/530-856

Наставник математике
са 72% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутне запослене 

преко 60 дана

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образо-
вања и то: 1. професор математике; 2. дипло-
мирани математичар; 3. дипломирани матема-
тичар за тероријску математику и примене; 4. 
дипломирани математичар за рачунарство и 
информатику; 5. дипломирани математичар - 
информатичар; 6. дипломирани математичар 
- професор математике; 7. дипломирани мате-
матичар за математику економије; 8. професор 
математике - теоријско усмерење; 9. профе-
сор математике - теоријски смер; 10. профе-
сор математике и рачунарства; 11. професор 
информатике - математике; 12. професор хемије 
- математике; 13. професор географије - мате-
матике; 14. професор физике - математике; 15. 
професор биологије - математике; 16. дипломи-
рани математичар - астроном; 17. дипломирани 
математичар - теоријска математика; 18. дипло-
мирани математичар - примењена математика; 
19. дипломирани математичар - математика 
финансија; 20. дипломирани инжењер мате-
матике (са изборним предметом Основи гео-
метрије); 21. дипломирани информатичар; 22. 
дипломирани професор математике - мастер; 
23. дипломирани математичар - мастер; 24. мас-
тер математичар; 25. мастер професор матема-
тике. Лице из тачке 13 овог члана које је стекло 
академско звање мастер мора имати претходно 
завршене основне академске студије на студијс-
ким програмима Математика или Примењена 
математике (са положеним испитом из предме-
та Геометрија или Основи геометрије). Канди-
дат поред општих услова прописаних чланом 24 
став 1 Закона о раду („Службени гласник РС“, бр. 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 - одлука 
УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење), 
треба да испуњава и посебне услове прописане 
чланом 139 став 1 тачке 1, 2, 3, 4 и 5 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - 
др. Закони и 10/2019), односно да: 1) има одго-
варајуће образовање; 2) има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родосквр-

Наука и образовање
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нуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и да за њега 
није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 4) има држављанство Репу-
блике Србије; 5) зна српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат уз попуњен пријавни форму-
лар који преузима са званичне интернет страни-
це Министарства, просвете, науке и технолош-
ког развоја, доставља још и: кратку биографију; 
оверену фотокопију дипломе или уверења о 
стеченом одговарајућем образовању; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци (ориги-
нал или оверену фотокопију); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотоко-
пију, не старију од 6 месеци); уверење из каз-
нене евиденције надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова као доказ да 
лице није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уколико кандидат није стекао образо-
вање на српском језику, у обавези је да достави 
доказ о положеном испиту из српског језика по 
програму одговарајуће високошколске устано-
ве. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) - подноси само изабрани 
кандидат, пре закључења уговора о раду. Рок 
за подношење пријава са потребним доказима 
о испуњавању услова конкурса је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Непот-
пуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће бити разматране. Пријаве треба посла-
ти на адресу: Средња пољопривредна школа, 
Македонска 2, 23000 Зрењанин, са назнаком „За 
конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и путем телефона: 
023/530-856.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ЗРЕЊАНИН
23000 Зрењанин, Новосадска 2а
тел: 023/533-270, 023/533-273

Наставник предметне наставе - 
наставник акушерства са негом

вежбе и вежбе у блоку, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана, са 23,57% радног 
времена

УСЛОВИ: Учесник конкурса поред општих 
услова прописаних чланом 24 став 1 Закона о 
раду („Сл. гласник РС”, бр. 24/2005, 61/2005, 
54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 
113/2017 и 95/18 - аутентично тумачење), треба 
да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања, односно да: 1. има одговарајуће 
образовање: у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања које је стечено: 
а) на студијама другог степена (мастер академ-

ске студије, мастер струковне студије, специја-
листичке академске студије) и то: студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета 
и студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; б) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године; в) изузетно, настав-
ник и васпитач јесте и лице са стеченим одго-
варајућим високим образовањем на студијама 
првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем. У складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада здравство и социјал-
на заштита („Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, број 21/15, 11/16, 13/18 и 5/19): виша 
медицинска сестра - техничар; виша меди-
цинска сестра; виша струковна медицинска 
сестра; организатор здравствене неге; виша 
гинеколошко-акушерска сестра; специјалиста 
струковна медицинска сестра; специјалиста 
струковна медицинска сестра бабица; дипло-
мирана медицинска сестра; мастер медицинска 
сестра; виша медицинска сестра општег смера; 
виша медицинска сестра интернистичког сме-
ра; виша медицинска сестра хируршког сме-
ра; виши медицински техничар; дипломирани 
организатор здравствене неге; дипломирани 
организатор здравствене неге - мастер; мастер 
организатор здравствене неге. Лице треба да 
има претходно стечено средње образовање у 
подручју рада Здравство и социјална заштита 
за образовни профил гинеколошко-акушерска 
сестра; 2. има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 
3. није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна 
српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Учесници конкурса тре-
ба да доставе: 1. попуњен пријавни формулар 
који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs), 2. оригинал или 
оверену фотокопију дипломе (уверења) о тра-
женој врсти и степену стручне спреме, 3. ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе о прет-
ходно стеченом средњем образовању у подручју 
рада Здравство и социјална заштита за обра-
зовни профил гинеколошко-акушерска сестра, 
4. оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству Републике Србије; 5. доказ о 
испуњавању услове из члана 139 став 1 тачка 
5) Закона о основама система образовања и вас-
питања односно да је лице стекло средње, више 
или високо образовање на језику на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад или је положи-
ло испит из тог језика по програму одговарајуће 

високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија) - српски језик; 6. оригинал или ове-
рена фотокопија уверења (извода из казнене 
евиденције) Министарства унутрашњих послова 
којим кандидат доказује да није осуђиван у скла-
ду са чланом 139 став 1 тачка 3) Закона о осно-
вама система образовања и васпитања; 7. доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са ученицима доставља само иза-
брани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за подношење пријава са потребним дока-
зима о испуњавању услова конкурса је 15 дана, 
рачунајући од дана објављивања текста кон-
курса у огласним новинама Националне службе 
за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве биће одбачене. Пријаве 
се шаљу поштом или предају лично на адресу: 
Медицинска школа, 23000 Зрењанин, Новосад-
ска 2а, са назнаком „За конкурс”. Сва потребна 
обавештења можете добити од секретара шко-
ле, лично или телефоном на број: 023/533-270 
и 023/533-273.

Наука и образовање

www.nsz.gov.rs



Наука и образовање
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Највећа понуда слободних 
послова на једном месту
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БОЉЕ МЕРЕ ЗА ДОМАЋЕ ГРАЂЕВИНАРЕ
Акциони план за унапређење домаћег грађевинарства

Министарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре Зорана Михајловић и председник Привредне коморе Ср-
бије Марко Чадеж разговарали су са представницима домаћих 
грађевинских компанија о мерама државе које треба да омо-
гуће да српске фирме лакше добијају послове и да се додатно 
ојача домаћа грађевинска индустрија. На састанку је догово-
рено формирање заједничке радне групе коју ће чинити Минис-
тарство грађевинарства РС, ПКС, Министарство привреде РС, 
Удружење банака Србије, грађевинске и путарске компаније.

„Радна група ће направити акциони план са мерама које 
можемо да спроведемо да би нашим компанијама било лакше 
да добијају послове“, рекла је Зорана Михајловић после састан-

ка у Влади Србије, којем су присуствовали представници око 70 
домаћих компанија и прецизирала да акциони план подразу-
мева да ће се радити, између осталог, на програму субвенција 
за опрему за грађевинске и путарске компаније, као и на лак-
шем добијању гаранција које им тренутно отежавају слабији 
резултати у периоду кад су били финансијски уништени и због 
тога не могу да добију гаранције и да буду главни извођачи.

Председник ПКС Марко Чадеж је оценио да грађевинар-
ство у Србији добро ради, додајући да је реални раст у том сек-
тору ове године у односу на прошлу око 15 одсто. Према њего-
вим речима, једна од тема састанка са грађевинарима била је 
на који начин домаће компаније могу боље да искористе неке 
међународне споразуме и уговарају велике послове.

„Разговарали смо како да наше фирме дођу до бољих уго-
вора за што већу маржу, а не да тај новац одлази у иностран-
ство тако што ће нека страна фирма подуговарати под лошим 
условима неку домаћу фирму. Желимо да створимо што боље 
услове за наше компаније на великим инфраструктурним 
пројектима које радимо са кинеским и европским партнери-
ма“, рекао је Чадеж.

Тема разговора била је и проблем радне снаге, па је с јед-
не стране договорено да се модернизују профили у стручним 
школама који су стари више од 30 година, а с друге стране да 
се олакшају услови за добијање радних дозвола за увоз радне 
снаге. „Хтели или не хтели, морамо да увозимо радну снагу из 
других земаља, како бисмо завршили све грађевинске радо-
ве на време“, указао је Чадеж и додао да мора да се ради на 
прављењу Развојне банке Србије која ће бити способна да по 
међународним стандардима функционише у нашој земљи. 

Генерални директор „Енеропројект Холдинга“ Стојан Чола-
ков као најважнију тему састанка истакао је учешће домаћих 
грађевинских компанија у билатералним уговорима, односно 
у уговорима са кинеским, турским, руским и осталим извођа-
чима који добијају послове у нашој земљи у области грађеви-
нарства.

ПРОМОЦИЈА ПРЕДУЗЕТНИШТВА И САМОЗАПОШЉАВАЊА
Уручени сертификати првој групи полазника стартап програма

Првих 19 полазника „Програма промоције предузетништва и самоза-
пошљавања“ који су прошли обуку за писање бизнис плана и оснивање 
стартапова и квалификовали се за подршку банака ради покретања или 
унапређења сопственог бизниса, недавно су у Привредној комори Србије 
добили сертификате.

Сертификате о завршеној обуци за израду инвестиционо-пословних 
планова уручила је помоћница министра привреде Катарина Обрадовић 
Јовановић. Она је позвала и друге заинтересоване да се пријаве за програм, 
намењен новооснованим предузетницима, пољопривредним газдинстви-
ма, микро и малим привредним друштвима старости до две године, као и 
свима који желе да почну сопствени бизнис и развију пословање.

„Програм је специфичан по томе што пружа интегрисану подршку по-
четницима у бизнису у свим фазама, и то од самог почетка, односно идеје“, 
рекла је Обрадовић Јовановић.

Према њеним речима, програм обухвата петодневну обуку за израду пословно-инвестиционог плана, повољне банкарске 
кредите код комерцијалних банака партнера и гаранцију за кредите.

Директор Сектора за стратешке анализе, аналитику, услуге, сервисе и пакете производа Привредне коморе Србије Михаило 
Весовић честитао је полазницима који су прошли обуку и изразио наду да ће они бити прави промотери програма кроз бизнис 
који ће започети.

Истакао је да је до сада стигло више од 250 пријава, а да је обуку прошло око 45 полазника. „И ове недеље трају обуке које 
похађа 38 полазника“, рекао је Весовић. 

Програм реализује Канцеларија за управљање јавним улагањима, у сарадњи са Министарством привреде и Фондом за раз-
вој, уз стручну подршку Немачке развојне банке (KfW) и Привредне коморе Србије као партнера у имплементацији.

Влада Србије је за пилот-фазу новог програма подршке стартапу обезбедила 300 милиона динара, док ће у наставку Немачка 
развојна банка обезбедити додатних 12,9 милиона евра.

Извор: ПКС

Извор: ПКС
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Ана Јездимировић је учествовала у 
многим пројектима на тему изолације 
лековитих супстанци из биљака и њихо-
ве употребе у препаратима. Радила је у 
лабораторији, где је имала могућност да 
своје знање практично примени. Похађа-
ла је велики број разних едукативних 
предавања и семинара, како у земљи 
тако и у иностранству. Сакупљајући 
међународно знање и користећи иску-
ство из свих крајева света, покушала је 
да оформи савремену рецептуру руч-
но рађених препарата, који носе древни 
склад природе и човека.

Интересовање за природну 
козметику још у средњој школи 

Њено интересовање за природну ко-
зметику почело је још у средњој школи, 
фаворизовањем групе предмета који се 
баве израдом и деловањем препарата, 
па се као фармацеутски техничар радије 
опредељивала за рад у галенској лабора-
торији него за рад са рецептуром. Она је 
творац BLOOM природне козметике, која 
је спој најквалитетнијих сертификованих 
и тестираних састојака добијених из не-
такнуте природе и савремене рецептуре 
искусних фармацеута. 

Ручно рађени препарати, како каже, 
пружају комплетну негу коже, чисте је 
и враћају јој свежину и еластичност, ко-
ристећи древни склад природе и човека. 
Препарати су паковани у еколошку амба-
лажу, која гарантује очување квалитета 
и чува животну средину. Без вештачких 
је супстанци, боја или мириса. Препара-
ти не садрже сулфате и парабене.

Цвет биљке као инспирација
Саговорница наводи како је заправо 

цвет биљке инспирише, а по њеном миш-
љењу он је слика лепоте и много више од 
украса, очара својим мирисом, а лекови-
тим дејством одушеви, па тако настане 
и линија производа. Тренутно у понуди 
има три линије производа. 

Једна колекција је инспирисана цве-
том руже. „Правим и природни тоник 
за лице, добијен дестилацијом латица 
ружа. Након његовог наношења кожа је 
хидрирана, а уз то се одржава природни 
pH, има антибактеријско и противупално 
дејство, јача и регенерише ћелије коже, 
помаже код првих знакова старења и де-
лује на боре. Ефикасно негује и темељно 
чисти кожу“, истиче Ана.

Такође, у својој линији има и глице-
рински сапун са етарским уљем руже за 
општу употребу, као и биљну мешавину 

од дивље руже и витамински напитак и 
чај за уживање. 

Друга линија козметичких препара-
та инспирисана је цветом лаванде, а ту је 
и тоник који се добија дестилацијом овог 
цвета. Трећа линија је инспирисана цве-
том смиља. Поред креме, ту је и тоник 
добијен дестилацијом цвета смиља, који 
негује и регенерише кожу појачавајући 
микроциркулацију. Има противупално 
дејство и убрзано зацељује кожу. 

Свега овог не би било да Ана није 
предана свом послу и пуна љубави пре-
ма биљу и цветовима. Она каже да се из-

радом препарата бави дуги низ година, 
а овако дефинисана палета производа 
појавила се на тржишту ове године.

Иако су јој сви производи природни 
и здрави, једнако квалитетни, без пара-
бена и осталих супстанци, један се ипак 
истакао - Rosa Bloom Cream, хидратантна 
крема од дивље руже, са којом је освоји-
ла Златну медаљу за квалитет Новосад-
ског сајма у октобру ове године.

Ана пажљиво бира компоненте за 
израду козметике. Свака биљка је него-
вана по препорукама Института за про-
учавање биља и бере се у тренутку када 
је лековитост највећа, затим пажљиво 
суши како би састав остао сачуван и тек 
онда се бира најбољи процес за изола-
цију лековите супстанце.

„Делом се користе супстанце из наше 
земље, које су изоловане у лабораторији 
опремљеној по високим стандардима, 
док други део, такође одличног квалите-
та, долази из других земаља. Свака ес-
енција коришћена у нашим препаратима 
има сертификат анализе квалитета“, ис-
тиче Ана.

Упитана шта је то што купци нај-
чешће бирају, Ана каже да је добитна 
комбинација - крема и тоник, мада има 
и оних који своје полице употпуне и ос-
талим производима из њене линије. Нај-
чешће је то комбинација два или више 
производа. 

ЛЕКОВИТА КОЗМЕТИКА
Кад хоби постане посао

Новосађанка Ана Јездимировић магистар је фармације, а од свих сфера које ово звање 
нуди, њој је пажњу привукла изолација лековитих супстанци из биљака и њихова 

примена у препаратима

Извор: агроклуб.рс



Бесплатна публикација о запошљавању 6101.08.201 25.12.2019. | Број 861 |   

НЕДОСТАТАК РАДНЕ СНАГЕ  
ЈЕДАН ОД ИЗАЗОВА У 2020.

Економски развој

Конференцију је званично отворио 
министар за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања Зоран Ђорђевић.

„Снажна економија, развој земље 
заснован првенствено на знању, улагање 
у грађане, односно у њихову компетент-
ност и омогућавање њиховог напретка, 
унапређење квалитета корпоративног 
управљања и друштвене одговорности, 
увођење нових технологија и јачање уло-
ге појединца, главни су циљеви којима 
Србија, на челу са председником Алек-
сандром Вучићем, тежи у будућности“, 
поручио је Ђорђевић и додао да дијалог 
и здрава различитост мишљења Србији 
могу да донесу сигуран просперитет.

Министар је истакао да се ресор-
но министарство у сфери рада већ сада 
суочава са ризицима који се очекују у 
будућности, а подразумевају смањење 
економских миграција и борбу за ква-
литетном радном снагом. Како је навео, 
у сарадњи са Националном службом за 
запошљавање, спроведене су преквали-
фикације радника у ИТ сектор, а плани-
ране су и у другим областима, како би 
тржиште рада имало квалитетну радну 
снагу, а наши грађани били задовољ-
нији. Економске миграције су још један 
проблем са којим се сусреће Србија, али 
и цео свет. Циљ Координационог тима за 
спречавање економских миграција, на 
чијем је челу министар Ђорђевић, јесте 
да се омогући боља пословна клима и ус-
лови живота, како би се смањили одлас-
ци младих, али и вратили сви они који су 
отишли из наше земље и привукли стра-
ни држављани. 

Владимир Маринковић, потпредсед-
ник Народне скупштине Републике Ср-
бије, говорио је о страним инвестиција-
ма, висини досадашњих улагања код нас 
и плановима у вези са тим, о младима и 
радним местима за младе.

Сем Фабрици, шеф Делегације ЕУ 
у Београду, подсетио је да је циљ да се 
Србија уведе у ЕУ породицу. “Можемо 
сада да кажемо да је Србија прешла пола 
пута, отворила је 18 поглавља од 35, а 
један од битнијих је, свакако, нормали-
зација односа Београда и Приштине”, ис-
такао је он.

Присутнима се, затим, обратио Не-
над Поповић, министар задужен за ино-
вације и технолошки развој. Говорио је 
о потреби да добијемо све више младих 

инжењера, о вештачкој интелигенцији, 
највише роботици, а споменуо је да би 
требало да размишљамо све до 5Г тех-
нологије, што ће сигурно довести до 
радикалних промена и иновација. Није 
заборавио ни нове технологије за истра-
живање свемира.

На једном од панела конференције 
„Свет у 2020“, под називом „Србија, јед-
нака за све“, говорила је и в.д. помоћни-
ка министра у Сектору за заштиту особа 
са инвалидитетом Министрства за рад 
Биљана Барошевић, која је навела да 
Србија брине о свим грађанима једна-
ко, сагласно настојањима Владе Србије 
да створи модерно друштво у коме не 
постоји ниједан облик дискриминације. 
Министарство особе са инвалидите-
том посматра као равноправне чланове 
друштва, а положај особа са инвалидите-
том као питање људских права.

Теме панела биле су: „Европа 2020: 
Чујете ли Оду радости или је то нека 
друга песма?”, „Трансформација здрав-
ственог система кроз јачање сарадње 
приватног и јавног сектора“, „Привреда 
у Србији и развој индустријских грана - 
домаће и интернационалне компаније о 
пословању на српском тржишту“, „Sport 
& Business: Како до успешног и профе-
сионалног спорта“.

Циљ конференције је да се кроз кон-
структивни дијалог представника др-
жавних институција, привреде, дипло-
матског кора, културног и јавног живота, 
дају мишљења, анализе и осврти на по-
литички и привредни амбијент, инвес-
тициону климу, али и развој друштва у 
целини.

Извори: минрзс.гов.рс, 
communications.rs

Осма конференција „The Economist: Свет у 2020“ одржана је у Народној скупштини 
Републике Србије. Учесници су разговарали о томе шта нас очекује у 2020. години, али 

и годинама које долазе
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Министар за иновације и технолошки развој Ненад Попо-
вић отворио је научну конференцију „Четврта индустријска 
револуција“ и том приликом истакао значај инжењерског 
знања, које је, према његовим речима, најснажнији ресурс који 
Србија има. На конференцији коју је организовао Савез инжење-
ра и техничара Србије, он је изјавио да наша земља нема наф-
ту, гас, ни злато, али да поседује „друго злато“, а то су њени 
инжењери.

„Инжењерска школа на универзитетима у Београду, Новом 
Саду, Нишу, Крагујевцу је нешто најреспектабилније што Србија 
данас има. Не постоји ниједна грана привреде и друштва где 
имамо уваженије и квалитетније кадрове, као што је инжењер-
ски, а то посебно долази до изражаја у четвртој индустријској 
револуцији, где иновације заузимају основно место“, изјавио је 
Поповић и додао да је Европска унија иновације поставила за 
свој приоритет у наредних 20 година и да је економија заснова-
на на иновацијама стратешки циљ Европе, у чему наша земља 
препознаје своју велику развојну шансу.

„Без јаког инжењерства нема јаке Србије, а делатност ин-
жењера се заснива на иновацијама. Србија треба да се ослања 
на инжењерско знање, да га негује, чува и развија“, казао је По-
повић.

Министар је навео да је „Гугл“ на основу истраживања које 
је извела најреспектабилнија светска истраживачка органи-
зација, препознао потенцијал наших инжењера као један од 
водећих у целом свету. „Овај извештај показује да Србија има 
највећи број ИТ инжењера по глави становника на свету. Из-
воз ИТ производа и услуга износи преко милијарду и по евра, 
а такође бележимо и годишњи раст од 25 одсто у области ИТ 
већ неколико година заредом“, рекао је Поповић и додао да у 

овој компанији ради на десетине наших инжењера на развоју 
„Гуглових“ најмодернијих програма.

Према истраживању најрелевантније организације за ис-
траживање иновационих стартап екосистема, „Стартап Џино-
ма“ из Сан Франциска, Србија је проглашена за једно од пет 
најбољих места у Европи за инжењерске иновације.

„Србија је прва у свету по потенцијалу за развој блокчејн 
технологија и гејминга и пета у свету по квалитету и броју 
инжењера. Такође, Србија има европске прваке у роботици, а 
ускоро ће добити и стратегију за подизање капацитета и при-
мену вештачке интелигенције“, изјавио је Поповић и додао да 
Србија треба да сачува своју традиционалну индустрију, да је 
дигитално трансформише, али истовремено да уложи напоре 
како би изградила нове и модернизовала постојеће индус-
тријске капацитете на „паметним основама“.

ИНЖЕЊЕРИ СУ НОСИОЦИ РАЗВОЈА ЧЕТВРТЕ 
ИНДУСТРИЈСКЕ РЕВОЛУЦИЈЕ

Научна конференција

Иновативна предузећа и научно-ис-
траживачке организације имају на рас-
полагању бесповратна средства Фонда 
за иновациону делатност за развој ино-
вативних производа, услуга и техноло-
гија кроз Програм раног развоја и Про-
грам сарадње науке и привреде, у износу 
од шест милиона евра.

У оквиру Програма раног развоја, 
Фонд може доделити до 80.000 евра по 
пројекту, а за програм се могу пријави-
ти микро и мала предузећа основана у 
Србији, у већинском приватном српском 
власништву и не старија од пет година. 
Први пут пријаву могу да поднесу и ти-
мови, који ће бити у обавези да регис-
трују предузеће тек у случају да њихов 
пројекат буде одобрен за финансирање. 
Финансирањем које Фонд додељује по-

крива се максимално 70 одсто укупних 
оправданих трошкова пројекта, чије 
трајање је до 12 месеци. 

Кроз Програм сарадње науке и прив-
реде додељује се до 300.000 евра по 
пројекту, а корисници су конзорцијуми 
сачињени од најмање једног приватног 
микро, малог или средњег предузећа 
основаног у Србији и једне јавне акреди-
товане научно-истраживачке организа-
ције. Подршка омогућава конзорцијуми-
ма да реализују заједничке пројекте како 
би створили производе, услуге, техноло-
гије и технолошке процесе високе вред-

ности кроз примењено истраживање и 
развој.

Новцем који Фонд додељује покри-
ва се максимално 70 одсто оправданих 
трошкова пројекта за микро и мала 
предузећа, односно 60 одсто за средња 
предузећа. Пројекти могу трајати до 24 
месеца. 

Пријаве за оба програма се подносе 
путем портала Фонда за иновациону де-
латност до 31. децембра 2019. године до 
15 часова, а сва потребна документација 
се налази на интернет страници Фонда.

Држава помаже иновативна предузећа и научно-истраживачке организације

Извор: Блиц.рс

ПО ПРОЈЕКТУ
 80.000 ЕВРА
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Привредни развој Србије, заснован 
на знању и иновацијама, биће подста-
кнут новим кредитом Светске банке од 
48 милиона америчких долара, који је 
одобрио Одбор извршних директора 
Светске банке. Овај кредит финансираће 
унапређење значаја и квалитета науч-
них истраживања која имају потенцијал 
да се комерцијализују. Њиме ће се обез-
бедити средства за развој фирми које се 
тиме баве, саопштила је Светска банка.

Осим тога, наводи се, овај кредит ће 
финансирати активности новооснованог 
Фонда за науку, а подржаће сарадњу из-
међу домаћих истраживача и привред-
ника са људима из српске дијаспоре.

„Мада иновативни и предузетнички 
потенцијал у Србији расте, он је данас 
спутан малим јавним и приватним ула-
гањем у истраживање и развој, неефи-
касним, неконкурентним финансирањем 
науке и малом сарадњом између при-
ватног и јавног сектора“, каже се у са-
општењу.

Светска банка истиче да је предузет-
ништво у Србији напредовало и обећава 
да ће имати све већи значај, али недос-
татак потребних вештина, знања, мен-

торства и финансирања иновативних 
предузећа онемогућава њихов даљи 
раст.

„Велики је потенцијални иновативни 
таленат у Србији, који није у потпуности 
искоришћен“, каже Стивен Ндегва, шеф 
Канцеларије Светске банке у Србији.

Само око 0,9 одсто друштвеног про-
извода у Србији се инвестира у истра-
живања и развој. То је знатно испод 2,03 
одсто, колико се у просеку улаже у Ев-
ропској унији. Највећи део пара долази 
од државе. То показује да приватни сек-
тор невероватно мало улаже у иновације 
и истраживање и развој, што је тржишна 
мањкавост. То захтева да државна сред-
ства и друге врсте подстицаја на други 
начин подстичу излазак иновација на 
тржиште.

Осим тога што ће финансирати ин-
ституционални развој и управљање 
Фондом за науку, из овог кредита ће се, 
како је навадено, средства користити за 
пројекте Фонда за науку изабране кроз 
конкурентан процес.

То се односи на донације за базична 
истраживања, донације за примењена 
истраживања која промовишу сарадњу 

јавних и приватних институција у ис-
траживање и развој, као и подстицај са-
радње са партнерима из ЕУ. Овај проје-
кат финансиран кредитом Светске банке, 
помоћи ће истраживачима да дођу до 
иностраних средстава и прилика за 
међународну сарадњу, као и институ-
ционалне реформе у појединим научним 
институцијама, стоји у саопштењу.

Настављајући дугогодишњу подрш-
ку Светске банке, заједно са ЕУ, Фонду 
за развој Србије, из овог кредита ће се 
финансирати и донације за убрзани раз-
вој иновативних предузећа. Кроз овај 
програм ће се подржати менторство, 
приступ инвеститорима, излазак на нова 
тржишта.

Ова подршка ће се обезбедити за две 
врсте активности: једна у раном развоју 
(на нивоу идеја), а друга за раст (ширење) 
иновативних фирми. Укупно ће се обух-
ватити 40 предузећа. Размена знања са 
домаћим и страним иновативним цен-
трима, инкубаторима и обезбеђење фи-
нансирања у раном развоју фирме су ка-
мен темељац овог програма, саопштила 
је Светска банка.

ЗА ИНОВАЦИЈЕ И ЗНАЊЕ У 
СРБИЈИ 48 МИЛИОНА ДОЛАРА

Светска банка одобрила кредит за научна истраживања
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Канцеларија за ИТ и еУправу Владе 
Србије најавила је покретање нове ди-
гиталне платформе - еДозвола, за изда-
вање дозвола, лиценци и сагласности за 
привреду. Захваљујући новој платформи, 
у првој фази биће дигитализовано 100 
процедура, 30 у првој половини 2020. го-
дине, а осталих 70 до краја следеће годи-
не, што ће и привреди и држави донети 
велике уштеде у времену и новцу, наводи 
се у саопштењу Канцеларије.

Осим тога, оно што је за привреду 
и државу веома важно јесте да ће нова 
платформа сервиса еДозвола у будућ-
ности објединити постојеће сервисе и 
прерасти у свеобухватну платформу за 
издавање електронских решења.

„Држава ће захваљујући новој плат-
форми имати могућност дигитализо-
вања различитих административних 
процедура и у будућности. За привреду 
данас, најчешће, сваки административ-
ни поступак подразумева одлазак од 
шалтера до шалтера“, објашњавају на-
длежни.

Неки поступци делимично су диги-
тализовани и могу се одрадити онлајн 
преко дигиталних сервиса, док се поје-
дине фазе, као што су подношење за-
хтева, плаћање или одлазак по решење, 
обављају и даље доласком на шалтер. 
Нова платформа омогућиће, кажу, да 

цео процес добијања решења буде диги-
тализован у потпуности, и за корисника 
и за институцију која одређено решење 
издаје.

Нова платформа омогућиће елек-
тронско подношење захтева, електронско 
плаћање и коришћење електронског пот-
писа, док ће органи надлежни за одређе-
ни поступак имати електронски приступ 
подацима по службеној дужности.

Захваљујући најсавременијем соф-
тверском решењу за управљање послов-
ним процесима, које обезбеђује Канце-
ларија за ИТ и еУправу, прибављање 
података и провера услова ће се обавља-
ти аутоматски, разменом података са 
званичним регистрима, што доводи и 
до значајног скраћивања рокова. Све 
стране имаће могућност праћења ста-
туса целог процеса, што уз дефинисане 
рокове, смањује потенцијалну неизвес-
ност у свим фазама поступка, додаје се 
у саопштењу. Резултат поступка ће бити 
издавање електронског решења, које 
ће истовремено трајно бити доступно у 
електронском облику кориснику и на-
длежним државним органима.

Циљ трогодишњег Пројекта за уна-
пређење пословног окружења у Србији, 
који спроводи Међународна финансијска 
корпорација (ИФЦ), чланица Групације 
Светске банке у сарадњи са Владом Ср-

бије, а уз подршку Фонда за добру упра-
ву Уједињеног Краљевства и британске 
амбасаде у Београду, јесте смањење ад-
министративног оптерећења за привре-
ду. Овим се кажу, поједностављује 1.750 
административних поступака - лиценци, 
дозвола, сагласности и других посту-
пака, омогућава електронско издавање 
100 дозвола и уклањају прописи који у 
пракси негативно утичу на развој конку-
ренције.

Очекује се, додају, да ће око 600 доз-
вола, сагласности и одобрења бити појед-
ностављено.

НА ЈЕДНОМ МЕСТУ 100 ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИВРЕДУ
Држава лансира дигиталну платформу еДозвола

Извор: Танјуг

Поздрављајући званице, председни-
ца САМ-а Станка Пејановић истакла је да 
је фокус менаџера у савременом послов-
ном окружењу усмерен на дугорочну 
одрживост сопствених ’еко-система’, уз 
бригу о макро факторима, као што су ин-
тензивне технолошке промене, демогра-
фија, геополитика, развој инфраструк-
туре, промене у образовању и очување 
животне средине. 

„Управо то су теме на које су усме-
рени пажња и циљеви САМ-а. Годину за 

нама обележило је и покретање теме од-
лива мозгова на нашем Форуму менаџе-
ра, а наставићемо да се бавимо овом те-
мом и у следећој години, организовањем 
серије форума и дискусија заједно са 
Швајцарском агенцијом за развој и са-
радњу. Као одговорно удружење менаџе-
ра верујемо да је ова тема најважнија за 
бољу будућност наших младих и нашег 
друштва уопште“, истакла је она.

На традиционалној свечаности „САМ 
Гала“ додељена су, између осталог, при-
знања најбољем менаџеру године, посло-
давцу године, друштвено одговорној 
компанији, као и три признања за конку-
рентност у привреди.

Препознат унутар и ван своје компа-
није као особа од интегритета и угледа, 
а на основу остварених пословних резул-
тата, титулу Менаџер године 2019. понео 
је Михаило Јанковић, генерални дирек-
тор компаније „Нектар“. 

„Ова награда представља велику 
част јер долази од струке, од Српске асо-
цијације менаџера која заступа праве 

вредност. Такође, представља и велику 
обавезу и одговорност за будућност”, ис-
такао је Јанковић.

Титулу Послодавца године понела 
је компанија „Мајкрософт“. Према миш-
љењу чланова САМ-а, ова компанија је у 
2019. години понудила најбоље услове за 
рад и развој професионалних менаџера.

Свечаној вечери доделе САМ го-
дишњих награда присуствовало је 400 
званица из пословног, политичког и 
медијског живота. Ово престижно при-
знање, пословни „Оскар“, додељује се 
менаџерима, компанијама, појединцима 
и иницијативама које се залажу за боље 
услове пословања, професионализацију 
менаџерске струке, промоцију етичког и 
друштвено одговорног пословања, развој 
лидерства међу младима, као и за бољи 
живот свих грађана у целини.

Партнер догађаја је УСАИД Пројекат 
за конкурентну привреду.

НАЈБОЉИ МЕНАЏЕРИ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ
Добитници „САМ Годишњих награда 2019“

Српска асоцијација менаџера осму годину заредом доделила је „САМ Годишње 
награде“ најбољима у Србији, на већ традиционалној свечаности „САМ Гала“. 

Менаџер године је Михаило Јанковић, генерални директор компаније „Нектар“

Извор: САМ
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Крагујевчанка Биљана Станојевић 
већ 11 година води туристичку агенцију 
“Атос плус”, а паралелно са тим је и пред-
седница Асоцијације пословних жена 
„Визија“. Такође, Биљана је и мајка троје 
деце. Разумљиво је да смо разговор за 
“Послове” почели питањем како успева 
све да стигне.  

„Мислим да са два посла није лако 
женама било где, а не само у Србији. За 
све обавезе је неопходно време, а дан 
има само 24 сата. Услов да се све постиг-
не је у доброј организацији, која ми доз-
вољава да уживам у свему што радим. 

Заиста мислим да је љубав покретач све-
га и у приватном и у пословном животу. 
Моје кћерке су већ довољно одрасле да 
не захтевају моје стално присуство, што 
ми умногоме олакшава обављање свих 
пословних обавеза и активности у Асо-
цијацији”, каже Биљана, појашњавајући 
да су предности и мане сопственог посла 
у ствари онакве каквим их сами креира-
те.

„Позната реченица: сам управљаш 
својим временом, у ствари је одлика 
твоје посвећености послу. Време је ту 
флексибилан појам. Ја волим свој посао 
и то је кључна реченица која је мени ос-
новни покретач. Наравно да се уморим, 
али никада толико да желим да све на-
пустим. Напротив, дубоко уздахнем, из-
бројим до 100, а некад и више, па издах-
нем и наставим… Наравно, није ми увек 
било лако, требало је много дана да схва-
тим колико је почетак тежак и колико ме 
танка линија дели од одустајања. Али, 
када сте сами са троје деце и на прагу 
четврте деценије, да ли имате право на 
одустајање? И тако је све кренуло… спо-
рим корацима, али напред”. 

Свој пут успешне пословне жене, 
која је у претходним годинама добила 
бројна признања за свој рад, Биљана је 
започела из позиције незапосленог лица 
које је на евиденцији Националне служ-
бе за запошљавање провело три године. 
Међутим, она је пре тога била запослена, 
а предузетница је, како каже, постала из 

нужде, као и већина предузетница у Ср-
бији.  

„После 14 година рада у гиганту, фа-
брици аутомобила Црвена застава, као 
преводилац, остала сам без посла. У 37. 
години веровала сам да није страшно 
бити на евиденцији Националне службе 
за запошљавање, јер сам већ имала више 
од деценије радног стажа. Међутим, моја 
незапосленост се одужила. После три го-
дине чекања указала ми се прилика да 
због знања језика кренем са радом у ту-
ристичкој агенцији, али само једну сезо-
ну, која иначе траје три месеца. Међутим, 
стекла сам утисак да је тај посао створен 
за мене. Сезона је прошла, ја сам уписа-
ла факултет за туризам који сам у року 
завршила, а у међувремену радила сезо-
не и спремала се, али не с намером да 
једног дана имам своју агенцију… Нисам 
имала тако далеке и јасне циљеве. Да ми 
је неко тада рекао којим путем ће ићи 
мој живот, мислим да бих му рекла да је 
то немогућа мисија”, тврди Биљана, која 
је у једном тренутку, када се завршила 
летња туристичка сезона и она опет ос-
тала без посла, схватила да тако више не 
може и да мора нешто да промени у свом 
животу. Иако о томе раније није размиш-

ВОЉА И ВИЗИЈА ВОДЕ 
ДО УСПЕХА

Предузетничка прича

     
АКТИВНОСТИ УДРУЖЕЊА

   О томе шта женама предузетницама доноси чланство у удружењу „Визија“, Биљана 
каже:
- Удружење је основано 2010. године са циљевима да промовише предузетништво и 
помаже првенствено женама да оснивају и развијају сопствене бизнисе. Временом се 
указала шанса да радимо базаре старих заната и после њих смо и основали Секцију 
старих заната при удружењу. Кроз разне активности повећале смо своју видљивост и 
тиме добиле шансу да кроз бесплатну франшизу фирме „Био Идеа“ из Београда почне-
мо да правимо ручно рађене сапуне кроз форму социјалног предузетништва. Тако је и 
почело са радом социјално предузеће „Визија“, сада још увек у повоју, јер у Србији и не 
постоји закон о социјалном предузетништву, тако да за сада имамо малу видљивост, 
али велику подршку Скупштине града“. 

Када је после 14 година рада у великој компанији остала без посла, Биљана 
Станојевић је започела свој предузетнички пут. Отворила је сопствену 

туристичку агенцију, а две године касније на њену инцијативу у Крагујевцу је 
основана и Асоцијација пословних жена. Иако је имала великих искушења, данас 

ужива у послу и за себе каже да је срећна жена



   |  Број 861 | 25.12.2019. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs66 

љала, одлучила да отвори сопствену 
агенцију. 

„Било је то 2008. године, када ми 
је око отварања агенције помогла 
Скупштина града Крагујевца, која је у 
том тренутку давала бесповратна сред-
ства за започињање сопственог бизни-
са. То ми је дало крила. У међувремену 
сам имала породичних проблема, тако 
да сам тада фактички почела живот из 

почетка. Данас када погледам уназад, 
чини ми се да сам имала и довољно воље 
и мало више храбрости да се упустим у 
све ово. Такође, знам и тврдим да сва-
ка незапослена жена уз жељу и вољу за 
променом и уз визију шта жели, може 
да успе. Морају само добро да се инфор-
мишу, да се не стиде да питају, нити да 
затраже помоћ. И морају да желе, да јако 
желе да буду своје и да припадају само 

ономе крај кога су насмејане. Немогуће 
је само оно што ви не желите”, поручује 
наша саговорница, која је разна преду-
зетничка искуства спознала и дружећи 
се са женама које је окупила у удружењу 
“Визија”.

„После две године рада као преду-
зетница, осетила сам потребу да спојим 
жене предузетнице у удружење, да би 
се упознале, размениле своја искуства и 
да би у нашем граду схватили да и ми 
жене постојимо као привреднице. Имала 
сам подршку дивних жена које су тада, 
а и сада, биле директорке или власнице 
сопствених фирми и схватиле су важ-
ност удруживања и ширења идеје женс-
ког предузетништва”, каже Биљана, која 
верује да ће се променити клима за жене 
предузетнице и да ће жене све више по-
кретати своје бизнисе и схватити колика 
је важност економске самосталности за 
њих саме и њихове породице.

„Наше удружење константно ради 
на промоцији предузетништва, па се ис-
крено надамо да ће наша прича помоћи 
другим женама да започну сопствени 
бизнис. Ми смо увек ту за подршку и са-
вете“, поручује наша саговорница, која је 
и једна од сталних чланица Секције за 
женско предузетништво Привредне ко-
море Србије. 

„Секција за женско предузетништво 
је основана са циљем оснаживања и 
даљег развоја женског предузетништва 
у Србији. Секцију чине почасне и сталне 
чланице. Најважније активности су тре-
нутно усмерене на умрежавање жена 
предузетница и на едукације за боље 
пословање. У деценији предузетништва 
са посебним освртом на женско преду-
зетништво, држава Србија отвара могућ-
ности за већу видљивост предузетница, а 
наравно и за мотивационе програме На-
ционалне службе за запошљавање за све 
оне који желе да започну сопствени биз-
нис или да побољшају постојећи. Можда 
тај износ и није највећи и довољан за по-
четак посла, али је веома подстицајан и 
значајан. Оснивање Секције омогућава 
будућим предузетницама или предузет-
ницама почетницама да од секције до-
бију информације о свему што их инте-
ресује и што би им олакшало пословање”, 
истиче Биљана.

Славица Даниловић

     
ЕКОНОМСКА НЕЗАВИСНОСТ ЖЕНА

   Колико је за жену важно да буде економски независна?
- Мислим да је економска независност жена веома важна, а посебно је важна за жене 
жртве породичног насиља, као што сам и лично осетила. У тим тешким ситуацијама, 
сматрам да осим економске независности, жене морају да имају и подршку породице, 
пријатеља, рођака… Она им је неопходна за одлуку о промени, јер сигурна сам да свака 
жена треба достојанствено да дочека своју старост, без страха у очима, непроспаваних 
ноћи и ожиљака на телу… Ја сам снагу добила од пријатеља који ми је у тренуцима без-
нађа и очаја пружио подршку и дао снагу за даље. У ситуацији у којој сам била, тешко 
да бих и умела и могла сама. Са том подршком ми је у сваком случају било много лак-
ше, али верујем да има жена које могу успех постићи и саме. Све је, у ствари, у нашим 
главама и срцу. Моја порука женама је: будите истрајне и храбре, упорност увек донесе 
благодет. Ових дана сам чула причу да је мојој познаници, која је стално запослена, 
партнер забранио да се бави додатним послом! И увек се запитам, да ли партнерски 
однос треба да се заснива на забранама? И мени је, нажалост, требало времена да 
схватим колико је људски живот кратак и да га не треба трошити на оне који вас спу-
тавају, вуку уназад и желе ваш суноврат. Мој раст, самоспознаја и ниво самопоуздања 
који сада имам, донео ми је напокон успех и у приватном и у пословом животу. Ја сам 
сада срећна жена.
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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


