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ТЕМА БРОЈА - Поводом најава да запослени у трговини убудуће неће 
радити недељом, неколико могућих решења је у оптицају, а радна 

група коју је формирало Министарство трговине тренутно спроводи 
анкету међу трговцима, потрошачима, добављачима, послодавцима и 
свим осталим учесницима у ланцу малопродаје, како би се дошло до 

оптималног модела
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УВОДНИК

РАЗЛИЧИТА МИШЉЕЊА

Најаве да запослени у трговини убудуће неће радити недељом, иза-
звале су различите реакције. Од оних да би то била јако добра мера, до оних 
који се апсолутно не слажу с њом. Због тога смо у теми овог броја суочили та 
различита мишљења и пренели која су све могућа решења о (не)радној не-
дељи у оптицају. И Министарство трговине је увидело различите ставове о 
тој теми, па је формирало радну групу која тренутно спроводи анкету међу 
трговцима, потрошачима, добављачима, послодавцима и свим осталим 
учесницима у ланцу малопродаје, како би се дошло до оптималног модела. 

Евентуална одлука о забрани рада недељом, истичу у на-
длежном министарству, мора бити правно утемељена, како Србија 
не би поновила грешке неких других држава, на пример Хрват-
ске, где је такво решење било предмет спора пред уставним судом.

На седмој седници Секције за женско предузетништво у Привредној 
комори Србије разговарало се о актуелним темама у циљу даљег осна-
живања жена у бизнису и најављена је конференција „Самит жена ли-
дера“, која ће бити одржана 28. и 29. фебруара у Врднику. Конференција 
ће, према најавама, окупити више од 200 предузетница, представнике 
институција, министарстава, фондова и пословних асоцијација. Током 
манифестације предузетнице ће моћи да се информишу о могућим изво-
рима финансирања, биће речи и о сарадњи, грађењу јаке женске мреже 
и о новим трендовима у пословању, а предузетнице ће имати прилику 
да буду део бројних стручних програма, радионица и менторских сесија. 

Проглашени су победници такмичења „Шампиони безготовинског 
плаћања“, које је организовано у циљу борбе против сиве економије. Прво 
место на такмичењу освојила је општина Прибој, а њени житељи ће добити 
дечје игралиште у вредности од 20.000 евра. Пет првопласираних градова 
и општина освојило је интернет презентације „У служби грађана“, а у скла-
ду са стандардима сајта Владе Србије. Процењује се да се због готовинског 
плаћања без икакве евиденције годишње губи око 15 одсто буџета, однос-
но 120 милијарди динара. Када би сви плаћали картицом или онлајн, тај 
новац би уместо у сиве токове био уложен у области значајне за целокуп-
но друштво: здравство, образовање, социјална давања, инфраструктуру... 

Наша тема у овом броју „Послова“ биће и усклађивање образо-
вања и тржишта рада. Како би припремили студенте за послове које 
доноси Четврта индустријска револуција, Електротехнички факултет, 
Машински, Математички и Факултет организационих наука у Београ-
ду, као и државни универзитети у Нишу и Крагујевцу, а у сарадњи са 
75 компанија, оформили су четири нова програма Мастер 4.0. Ти про-
грами спојиће знања о напредним технологијама и пословне вешти-
не које су потребне за креирање дигиталних производа и услуга. 

Предузетничку причу у овом броју посветили смо фирми „Аг-
ромеханика“ из Бољевца, односно њеном успешном пословању по-
сле приватизације 2007. године. Нови власник Звонко Гобељић је 
веровао да може да је подигне из тешке ситуације у којој се тада 
нашла и у томе је успео. Данас је то модерна компанија која око 70 
одсто своје годишње производње извози у око 30 држава. Крајем 
2019. године „Агромеханика“ је добила награду „Најбоље из Ср-
бије“ као најбољи извозник у сектору малих и средњих предузећа.
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У фокусу ће бити подршка теже за-
пошљивим лицима, речено је прили-
ком потписивања Споразума о учинку 
за 2020. између Националне службе за 
запошљавање и Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања. 

Зоран Ђорђевић, министар за рад, 
запошљавање, борачка и социјална пи-
тања, рекао је да ће се ове године наста-
вити са улагањима у грађане и да ће још 
већа пажња бити посвећена теже запо-
шљивим категоријама. За те намене пре-
ко НСЗ планирано је 3,7 милијарди дина-
ра, 550 милиона динара обезбеђено је за 
Фонд за професионалну рехабилитацију, 
а из ИПА 2013 програма обезбеђено је 
23,6 милиона динара. Ђорђевић је до-
дао и да је новина преквалификација у 
ИТ сфери, за шта је одвојено 150 мили-
она динара, а преквалификације ће бити 
спровођене заједно са УНДП-ом.

„Најмање 7.400 особа са инвали-
дитетом добиће шансу у 2020. години. 
Верујем да ће све ове мере дати додатне 
резултате и већу ефикасност када је у пи-
тању запошљавање, а ако буде било по-
требно свакако ћемо одвојити још сред-
става“, рекао је Ђорђевић.

Поред теже запошљивих категорија, 
међу којима су незапослени старији од 
50 година, неквалификовани, лица која 

чекају дуже од годину дана на посао и 
жене, пажња ће бити посвећена и мла-
дима који треба да стекну прво радно 
искуство.

Директор Националне службе за за-
пошљавање Зоран Мартиновић истакао 
је да су овим споразумом јасно прописа-
ни циљеви и мере према којима треба да 
се управља у овој години и да је најва-
жније имати јасне задатке колико лица 
и колико припадника теже запошљивих 

категорија треба да буде укључено у раз-
не врсте програма. 

„Kао и прошлу и ову годину ће обеле-
жити унапређење квалитета радне сна-
ге, односно улагање у људски капитал, 
што значи да пре свега морамо да укљу-
чимо младе људе који излазе из система 
образовања у програме стручне праксе 
и програме приправника“, нагласио је 
Мартиновић и додао да ће незапослени-
ма који не поседују потребне квалифика-
ције бити понуђено укључивање у обуке 
и преквалификације.

„Близу 10.000 људи биће укључе-
но у програме образовања и обука, од 
тога више од половине су млади - кроз 
укључивање у програме стручне праксе 
и приправника“, рекао је Мартиновић. 
Kако је навео, за ове програме су повећа-
ни појединачни износи како би били ат-
рактивнији и подстакли младе да остану 
и раде у својој земљи.

Сви јавни позиви НСЗ биће доступ-
ни већ средином фебруара, а највећи део 
програма биће расположив до краја го-
дине.

Kако се могло чути, очекује се реали-
зација већа од 95 процената, а у више од 
90 одсто средстава корисници ће бити из 
реалног и приватног сектора.

Катарина Јовичин

ПОТПИСАН СПОРАЗУМ 
О УЧИНКУ НСЗ

Већа шанса за посао преко програма Националне службе за запошљавање

“У овој, као и у 2019. години, циљ НСЗ биће унапређење квалитета радне снаге и 
улагање у људски капитал, а пре свега укључивање младих људи, који излазе из 

система образовања, у све програме обука, приправника и стручне праксе”, рекао је 
директор НСЗ Зоран Мартиновић
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Већ пар месеци разматра се предлог 
да запослени, пре свега у трговини, не 
раде недељем или да не раде једну или 
две недеље месечно, што је варијанта која 
је, после досадашњих преговора између 
синдиката и ресорног министарства, све 
извеснија. Међутим, постоји и могућност 
да недељом буду отворене само дежурне 
продавнице, али нису малобројни ни они 
који тврде да ништа не би требало да се 
мења. 

По оном што се до сада могло чути, и 
по овом питању желе да се уваже иску-
ства Европске уније, па је потпредседник 
Владе и министар трговине, туризма и 
телекомуникација Расим Љајић изјавио 
недавно да свега осам земља чланица 
ЕУ има забрану рада недељом и то не 
стриктну, јер апотеке, киосци, пекаре, 
мењачнице и пијаце могу да раде.

„У нашој земљи има близу 300.000 
људи који раде у трговини. Трговина до-
носи 10 одсто српског БДП-а, а 15 одсто 
свих запослених у Србији ради у сектору 
трговине. Морамо да водимо рачуна са 
једне стране о тим људима, њиховим ин-
тересима и правима, а са друге стране о 
нашој економији и привреди и да видимо 
колико ће то да утиче“, рекао је Љајић.

Према његовим речима, део трговаца 
каже да српској трговини недостаје 5.000 
радника. „Имамо дефицит радне снаге и 
део оних који се залаже за укидање рада 
недељом каже да би им то делимично ре-
шило тај проблем“, каже Љајић и додаје 
да ће Влада врло пажљиво размотрити 
ту одлуку. „Ово мора да буде производ 
свеобухватне анализе, истраживања и 
струке“, нагласио је министар.

После бројних предлога „за“ и „про-
тив“ рада другог дана викенда, Минис-
тарство трговине формирало је радну 
групу која ће сагледати све аспекте 
евентуалне одлуке о забрани рада тр-
говинских објеката у Србији недељом, а 
сачиниће и анализу ефеката примене ове 
одлуке у државама Европске уније које 
су се одлучиле на такав потез. Ипак, како 
наводе у овом министарству, у обзир ће 
бити узети и различити алтернативни 
модели рада, а не само они који се при-
мењују у ЕУ. Евентуална одлука о забра-
ни рада недељом, додају у министарству, 

мора бити правно утемељена, како Ср-
бија не би поновила грешке неких других 
држава, на пример Хрватске, где је такво 
решење било предмет спора пред устав-
ним судом.

„С тим у вези већ смо почели свеобух-
ватно истраживање у које ће бити укљу-
чени трговци, добављачи, потрошачи и 
радници у трговини, како се одлука не би 
донела ’преко колена’. Евентуална забра-
на рада трговинских објеката недељом 
не сме бити политичка одлука, већ резул-
тат дијалога о тражењу најбољег решења. 
Тиме ће у обзир бити узети економски 
интереси трговаца и потрошача, као и 

социјални положај радника запослених 
у трговини“, изричити су у Министарству 
трговине.

Председница Асоцијације слободних 
и независних синдиката (АСНС) Ранка Са-
вић је изјавила да постоје добре шансе да 
трговци у Србији ускоро добију најмање 
једну или две слободне недеље месечно, 
до коначног увођења недеље као нерад-
ног дана. Она је за „Блиц Бизнис“ рекла 
да су синдикати имали један добар сас-
танак са министром Расимом Љајићем и 
оценила да су у Министарству трговине 
спремни да изађу у сусрет захтевима 
синдиката на одређени начин.

КРОЗ АНАЛИЗЕ И ДИЈАЛОГ ДО 
НАЈБОЉЕГ РЕШЕЊА

ТЕМА БРОЈА  Укидање рада недељом за трговце

У вези са наговештајима да запослени у трговини убудуће неће радити недељом, 
неколико могућих решења је у оптицају, а радна група коју је формирало 

Министарство трговине тренутно спроводи анкету међу трговцима, потрошачима, 
добављачима, послодавцима и свим осталим учесницима у ланцу малопродаје, 

како би се дошло до оптималног модела

     
ПОВЕРЕНИЦА: РАЗМОТРИТИ СВЕ АСПЕКТЕ

   Повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић подржала је одлуку 
Министарства трговине, туризма и телекомуникација да формира радну групу, која 
ће размотрити све аспекте евентуалне забране рада трговинских објеката недељом. 
Јанковић је у писаној изјави указала да је добро што је реаговање на иницијативу, коју 
је упутила за допуну Закона о трговини средином децембра, било изузетно брзо. У 
иницијативи се, између осталог, наводи да би се кроз прецизно дефинисање изузета-
ка, могло прописати правило да трговине не раде недељом. 
„Недеља се у традиционалној култури у Србији схвата као нерадни дан, дан одмора 
који је намењен јачању породичних и пријатељских веза. Увођење недеље као радног 
дана и у областима које нису од егзистенцијалног значаја последица су убрзаног на-
чина живота и промена које су се десиле у последњој декади 20. века, а које су готово 
неопажено постале саставни део нашег живота“, истакла је Јанковић. Она је навела 
да верује да ће радна група, у коју су укључени сви релевантни актери, прихватити 
иницијативу чији циљ је унапређење пре свега положаја запослених у трговини, али и 
унапређење равноправности свих грађана.
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Савић очекује да би Министарство 
могло у најскорије време да изађе са 
својим ставом и тада ће знати да ли ће 
продавнице у старту бити затворене прве 
недеље у месецу, или прве и последње, а 
постоје и још неке могуће опције. „У сва-
ком случају, модел који буде усвојен ва-
жиће за све трговце - домаће и стране“, 
очекује Ранка Савић.

Председник УГС „Независност“ Зоран 
Стојиљковић такође је потврдио за „Блиц 
Бизнис“ да постоје различите опције, али 
да још увек нису припремљени конкрет-
ни модели. „Оријентација на нерадну 
недељу је у основи добра, под условом 
да се обезбеди рад виталних служби, 
и трговинска и продајна мрежа са не-
ким дежурним продавницама, имајући 
у виду и да су истраживања у региону 
показала да у том случају доста пада 
промет“, истиче Стојиљковић, додајући 
да треба креирати компромисно решење 
које ће ускладити интересе радника, пот-
ребе грађана и пословне заједнице.

Према речима Ранке Савић, домаћи 
трговачки ланци, као што су „Делез Ср-
бија“, „Меркатор С“, ДИС и „Универекс-
порт“, већ су се сагласили са предложе-
ном иницијативом о нерадној недељи, уз 
инсистирање да одлука буде примењена 
на све учеснике на тржишту. Она је наја-
вила састанке и са два велика страна 
трговца која послују у Србији, како би 
ускладили своје ставове. „Велики сам 
оптимиста и мислим да трговци неће то-
лико осетити овај нерадни дан, као и да 
неће бити разлога за отпуштање радни-
ка. Тим пре што већина има проблем са 
радном снагом, па им ново радно време 
одговара, према њиховим речима, да ре-
организују запослене“, истиче Савић.

Потпредседник Савеза самостал-
них синдиката Србије Душан Вуковић 
подсећа да је овај синдикат пре 3,5 годи-
на поднео иницијативу за забрану рада 
недељом и да се сада залажу за промену 
Закона о раду. „У Закону о раду се наво-
ди да је радно време пет дана недељно, 
а да је недеља по правилу дан за одмор. 
То „по правилу“ су сви схватили као да 
може да се ради и сада ми тражимо да 
се тај део обрише из закона. То би допри-
нело одмору људи и њиховој већој про-
дуктивности. Такође би радницима, а у 
трговини доминирају жене, омогућило 
да проводе време са својом децом. Многе 
развијене земље не раде недељом, па се 
то није одразило ни на БДП, ни на проме-
те ни на профите“, оцењује Вуковић. 

Он је у изјави за „Данас“ рекао и да 
се осећа недостатак радне снаге, па је 
то прилика и за послодавце да боље 
организују своје раднике. Што се тиче 
евентуалног смањења плата, Вуковић 
подсећа да су у трговини плате већ 20 
одсто мање од просека и да би било сра-
мота да послодавци прете запосленима 
смањењем плата ако се не ради недеља.

Директор ланца трговина „Гомекс“ 
из Зрењанина Горан Ковачевић каже да 
за његов ланац који чине радње од око 
200 квадрата то не би био проблем, али 
за хипермаркете, где се већина промета 
одвија петком, суботом и недељом, то би 
могло имати осетног утицаја.

„Нерадне недеље би утицале на ста-
билност радне снаге и боље услове рада. 
То би било боље и за породице. Из угла 
трговаца негативно би било то што би у 
првом кораку дошло до пада промета, 
али после неког времена би се то ста-
билизовало“, објашњава Ковачевић, ис-
тичући да ако би његова фирма имала 
хипермаркете, можда би имао другачије 
мишљење. Он напомиње и да је питање 
шта би било са тржним центрима и како 
би они радили, с обзиром да у њима по-
стоје и кафићи и ресторани. 

„Самим продавцима одговара да не 
раде недељом, али када не раде него су 
купци онда иду у куповину недељом. Ва-
жно је само да не буде као у Црној Гори, 
да се донесе одлука преко ноћи, па онда 
након тога да се прописи мењају под 
притиском разних интересних група. 
Ако би се код нас без подробне анализе 
донео закон, па онда кренули притисци 

великих трговаца, па да се све заврши 
тиме што би малима био забрањен рад, а 
великима дозвољен, то би урнисало трго-
вину. Битно је да када се одлука донесе, 
да се и поштује“, изјавио је Ковачевић за 
“Данас”.

Поједини  произвођачи који имају 
властите трговинске радње сматрају да 
би са увођењем нерадне недеље дошло 
до смањења броја запослених за 15 одсто, 
јер како кажу, толико отприлике износи 
смањење броја радних дана ако се не би 
радило недељом. Алтернатива томе је 
смањење плата, али се не верује да би то 
ико прихватио. С друге стране, промет се 
можда и не би смањио, већ би се прелио 
на друге дане, па би у ствари за преду-
зећа то било финансијски позитивно, 
задржали би промет, а смањили трошко-
ве. И поједини економски аналитичари 
верују да не би дошло до смањења про-
мета, већ би се он прелио на друге дане. 
Опрезни су када је у питању могућност 
да се одлука односи и на тржне центре, 
јер би им она сигурно смањила атрак-
тивност, па би се смањиле и инвестиције 
у тржне центре, што би се у коначници 
одразило и на грађевинску индустрију. 

У сваком смислу има пуно различи-
тих погледа како на укупну одлуку, тако 
и на њене сегменте. Синдикат на одлуку 
гледа из једног угла, држава ће морати 
да је сагледа и са неких других страна. 
Према неким најавама, најближи смо ре-
шењу по коме би једна или две недеље 
у месецу биле нерадне. То би, како кажу, 
било неко средње решење између забра-
не рада трговинама недељом коју заго-
варају синдикати и статуса кво по коме 
ради ко када хоће који заговарају бројни 
послодавци. Према искуствима из поје-
диних европских земаља, различите 
трговце (и радње) би одлука о нерадној 
недељи различито погодила. Остало би 
да се види како би у свему прошли рад-
ници (између две крајности – отпуштања 
и олакшаног положаја), а што се тиче ку-
паца, они би се вероватно већ снашли, по 
оној народној “жив се човек на све нави-
кне”.

     
ЦРКВА КАО ВАЖАН ФАКТОР

   У већини европских земаља у којима је оваква мера донета, важан фактор и ини-
цијатор је била црква, најчешће римокатоличка, док СПЦ није заузимала став по овом 
питању. Рецимо, у Хрватској је током 2000-их у два наврата под притиском цркве 
доношен закон којим се забрањује трговина недељом, али их је Уставни суд прогласио 
неуставним. Сличну иницијативу намеравају да поднесу и црногорски малопродавци. 
У Пољској је 2018. године ступио закон на снагу на иницијативу синдиката „Солидар-
ност“. Занимљива је одредба по којој је предузетницима дозвољено да раде недељом 
само ако у радњама раде власници радњи.

Извор: данас.рс

Славица Даниловић



   |  Број 867 | 05.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs6 

„Србија је прва земља у региону 
која је урадила студију о родној равноп-
равности у области саобраћаја, која ће 
бити полазна основа и приликом изра-
де нове стратегије саобраћаја“, изјави-
ла је потпредседница Владе Републике 
Србије и председница Координационог 

тела за родну равноправност, проф. др 
Зорана Михајловић. Она је, отварајући 
конференцију „Представљање кључних 
налаза студије Родна равноправност 
у саобраћају у Србији“, навела да је ова 
анализа показала да од укупног броја 
запослених жена свега 2,3 одсто ради у 
сектору саобраћаја, да жене чине 20 од-
сто запослених у овој привредној грани, 

као и да су слабо заступљене на руково-
дећим местима.

Према речима министарке, не може 
да се одвоји било који сектор, па ни сек-
тор транспорта, од родне равноправ-
ности. „Транспорт нису само добри пу-
теви, траснпорт су и корисници, а жене 

као корисници имају пуно проблема који 
даље утичу и на њихову могућност за-
пошљавања и положај у друштву. Жели-
мо да радимо на побољшању квалитета 
живота свих наших грађанки и грађана 
и због тога ће унапређење транспортних 
услуга бити једна од важних одредница 
нове стратегије саобраћаја“, рекла је Ми-
хајловићева.

Потпредседница Владе Србије нагла-
сила је да је израда студије пионирски 
подухват за Србију и први важан корак у 
постизању веће родне равноправности у 
сектору транспорта, а који ће имати ути-
цај и на друге секторе, јер стање родне 
равноправности у саобраћају одсликава 
и ширу ситуацију у друштву. Прецизира-
ла је да резултати студије нису похвални 
због малог учешћа жена у том сектору, 
али да су добра смерница у унапређењу 
и услуга и самог транспорта.

Менаџерка Светске банке за транс-
порт за Европу Карла Гонзалес Карвахал 
рекла је да је у транспортним политика-
ма све важнија родна компонента и урба-
на мобилност, које мењају начин на који 
размишљамо о саобраћају. „Србија иде 
путем којим је кренула и Европа, схва-
та да транспорт није родно неутралан, 
а студија која је урађена је први корак у 
том правцу. Посебно је важно што је пот-
председница Владе најавила да ће на-
лази студије о родној равноправности у 
саобраћају бити уграђени и у нову транс-
портну стратегију“, рекла је Карвахал и 
додала да је Светска банка спремна да 
пружи сву подршку по овом питању.

Милана Рикановић, шефица Канце-
ларије UN Women за Србију, истакла је да 
се родна равноправност мора посматрати 
као саставна компонента у свим сектор-
ским политикама, како би се обезбедила 
једнака могућност коришћења ресурса и 
услуга у друштву, као и приступ прави-
ма и тржиштима за жене и мушкарце.

С. Даниловић, фото: mgsi.gov.rs

Србија урадила студију о родној равноправности у транспорту

ПОЛАЗНА ОСНОВА НОВЕ 
СТРАТЕГИЈЕ

     
ВОЗАЧКУ ДОЗВОЛУ ИМА СВЕГА 35 ОДСТО ЖЕНА

   Резултати студије „Родна равноправност у саобраћају у Србији“ показају да у Србији 
71 одсто мушкараца поседује возачку дозволу, док свега 35 одсто жена има поло-
жен возачки испит. Вожња аутомобилом чини 40 одсто свих путовања мушкараца, а 
само 16 одсто путовања жена. Истраживање, реализовано уз подршку Светске банке 
за потребе Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Коорди-
национог тела за родну равноправност, показало је и да жене чешће од мушкараца 
аутомобилом возе и друге особе и таква путовања чине 16 одсто свих путовања жена, 
а свега шест одсто свих путовања мушкараца. Жене у Србији обаве 23 одсто свих пу-
товања јавним превозом у поређењу са 14 одсто свих путовања мушкараца.
Мобилност жена у Србији, како су показали налази, посебно је ограничена у градови-
ма са неодговарајућом мрежом јавног превоза, управо због недостатка алтернатив-
них облика превоза. Резултати истраживања су показали да су жене склоније комби-
новању различитих превозних средстава током једног путовања, али и да мушкарци 
возе бицикл чешће од жена, тако да осам одсто свих путовања мушкарци обаве бици-
клом, док то чини шест одсто жена. Резултати су показали и да домаћинства у Србији 
издвајају око 10 одсто прихода на трошкове превоза.
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Стање на тржишту рада у Војводи-
ни и Јужнобачком округу
Стопа запослености 

константно расте
Филијала Нови Сад и Покрајинска 

служба за запошљавање АП Војводине 
су одржале конференцију за новинаре на 
којој су јавности представљени резулта-
ти постигнути током протекле године. 
Окупљеним новинарима обратиле су се 
директорка Покрајинске службе за за-
пољавање АП Војводине Снежана Седлар 
и в.д. директора Филијале Нови Сад НСЗ 
Татјана Видовић.

Презентовани су сви релевантни 
показатељи о стању на тржишту рада 
у Војводини и Јужнобачком округу, као 
и постигнути резултати у реализацији 
програма и мера активне политике за-
пошљавања које је Филијала Нови Сад у 
складу са Националним акционим пла-
ном запошљавања спроводила у току 
2019. године. Татјана Видовић је истакла 
да је захваљујући подршци Владе Србије, 
Министарства за рад, запошљавање, бо-
рачка и социјална питања, повећаном 
обиму страних инвестиција и добро пла-
нираним мерама активне политике запо-
шљавања, незапосленост у Јужнобачком 

округу у протеклих 5 година смањена за 
45%, док је у Новом Саду двоструко нижа. 
Такође, истакла је и помоћ и подршку 
Владе Војводине и Града Новог Сада, који 
су из Покрајинског и Локалног акционог 
плана запошљавања издвојили значајна 
средства усмерена на програме запо-
шљавања. Град Нови Сад је у протеклој 
години издвојио чак 155 милиона дина-
ра, по чему се издваја као лидер у запо-
шљавању у Србији већ годинама уназад.

„Овако удруженим средствима, то-
ком прошле године је више од 2.400 неза-
послених особа са евиденције Филијале 
Нови Сад обухваћено финансијским ме-
рама активне политике запошљавања, а 
поред тога, још око 15.000 лица је обух-
ваћено нефинансијским мерама, попут 
саветодавних и едукативних услуга, 
менторства, обука за активно тражење 
посла и друго“, истакла је Татјана Видо-
вић. 

Снежана Седлар, директорка По-
крајинске службе за запошљавање АП 
Војводине, напоменула је да Регион 
Војводине има најнижу стопу незапосле-
ности од 8,2%, одмах после Београдског, 
и изразила своје задовољство што све 
филијале НСЗ са територије Војводине 
бележе тренд пада броја незапослених.

„Са друге стране, стопа запослености 
у нашој покрајини расте, а прошле годи-
не је са евиденције филијала које покри-
ва Покрајинска служба за запошљавање 
запослено 1.818 особа више него 2018. 
године“, рекла је Седлар.

Драгана Костић

Ђурђина Мачак

Филијала Пријепоље НСЗ предста-
вила резултате за 2019. годину 

Сарадња са партнерима на 
локалном тржишту рада

Пријепољска филијала Националне 
службе за запошљавање организовала је 
конференцију за медије на којој је пред-
ставила резултате рада и сарадње са 
партнерима на локалном тржишту рада 
у 2019. години.

Конференцији су присуствовали Ра-
досав Васиљевић, председник Општине 
Нова Варош, Марко Свичевић, председ-
ник СО Пријепоље, члан Општинског 

већа СО Пријепоље Едиб Кајевић, Јасмин 
Хоџић, заменик председника Општине 
Прибој и председници локалних савета 
за запошљавање.

Резултате рада Филијале Пријепоље 
презентовала је директорка Ана Пејовић. 
Према подацима из децембра 2019. го-
дине, број незапослених на евиденцији 
смањен је за 12,66%. Највеће смањење 
забележено је у општини Нова Варош - за 
14,49%, а најмање у општини Пријепоље 
- за 9,27%.

„У 2019. години кроз програме ак-
тивне политике запошљавања запослило 
се 775 лица, за шта је издвојено око 146,7 

милиона динара. То је изузетно значајан 
број, а значајна су и средства која су из-
двојена за ове намене. Oви резултати не 
би били постигнути да није било добре 
сарадње са локалним самоуправама све 
четири општине које обухвата Филијала 
Пријепоље НСЗ, које из године у годину 
издвајају значајна средства за реализа-
цију програма и мера активне политике 
запошљавања. Надам се да ћемо и убу-
дуће урадити још много више и много 
боље“, истакла је Ана Пејовић.

Александар Стикић

У Нишу одржан састанак са представницима локалних самоуправа
Наставак успешне сарадње

У просторијама Филијале Ниш НСЗ одржан је састанак са представницима локалних самоуправа, у циљу информисања о 
могућностима суфинансирања програма и мера активне политике запошљавања предвиђених локалним акционим планови-
ма запошљавања (ЛАПЗ). Састанку су поред директора Филијале Ниш Бобана Матића и заменице директора Наташе Станко-
вић, присуствовале и начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере Мирка Петровић, начелница 
Одељења за програме запошљавања и предузетништво Наташа Тончев и начелница Одељења за додатно образовање и обуку 
Тамара Милошевић.

На састанку су изнети подаци неопходни за успешно планирање броја лица и финансијских средстава потребних за реализа-
цију програма. Рок за подношење захтева за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања у 2020. 
години је 18. фебруар 2020. године.  

У 2019. години Филијала Ниш НСЗ је имала сарадњу са 9 локалних самоуправа и расписана су 24 јавна позива. Од почетка 
ове године интересовање је показало свих 12 локалних самоуправа Нишавског управног округа. Вања Стојковић

Обуке за шиваче у Ужицу
На почетку сваке године, Филијала Ужице НСЗ анализира 

потребе послодаваца у претходној години које нису успешно 
реализоване, услед недостатка потребних знања и вештина не-
запослених лица, с једне стране, а са друге стране испитује се 
интересовање незапослених и њихова спремност за стицање 
додатних знања и вештина како би што пре дошли до запос-
лења. 

На основу таквих анализа које су урађене на подручју 
општине Бајина Башта, дошло се до закључка да постоји по-
треба за организовањем обуке за шиваче. Извођач обуке је 

била група понуђача, коју су чинили Мокрогорска школа ме-
наџмента д.о.о. и Занатско-образовни центар „Аџија“ Нови Сад. 
Формирана је група од 5 полазница, које су кроз 40 дана обуке 
и 20 дана радне праксе стекле потребна знања из области: ор-
ганизације радног места, мере заштите на раду, материјала за 
обраду, машина и средстава за рад, кројења и шивења одеће. 

„Све полазнице су успешно завршиле обуку и добиле сер-
тификат, што је био сигнал послодавцу у чијим просторијама је 
вршена обука, предузећу ‚Атекс‘, да одмах одреагује и запосли 
их, на обострано задовољство“, истакла је Ана Веизовић, савет-
ница за посредовање у Испостави Бајина Башта НСЗ.
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Умрежавање паметних, дигиталних 
уређаја са производима, машинама и 
људима представља суштину Индус-
трије 4.0, која заправо подразумева пот-
пуну дигитализацију и аутоматизацију 
производње. Иако је јавност подељена 
у мишљењу хоће ли нам ова револуција 
донети више добра или не, стручњаци 
тврде да ће нам у будућности технолош-
ке иновације донети добити на дуже ста-

зе, односно већу ефикасност и продук-
тивност, али и отварање нових тржишта, 
што неизоставно доводи до економског 
напретка. Највеће промене и помаци 
очекују се у областима нано и неуро тех-
нологије, вештачке интелигенције и био-
технологије. 

Концепт Индустрије 4.0 све је при-
сутнији у различитим сферама друшт-
ва, па тако условљава и промене на тр-
жишту рада и појаву нових занимања и 
неопходност нових, модерних вештина 
и знања. Један од кључних проблема на 
светском тржишту јесте недовољан број 
високостручног кадра.

Управо због тога и повезивања са-
времених ИТ знања са пословним вешти-
нама настали су нови програми на поје-
диним факултетима у Србији, а оно што 
је најважније јесте да ће студенти добити 
темељно и примењиво знање. 

Мастер студијски програм Индус-
трија 4.0 од ове године моћи ће да по-
хађају студенти Електротехничког фа-
култета, Машинског, Математичког и 
Факултета организационих наука у Бе-

ограду, као и студенти државних уни-
верзитета у Нишу и Крагујевцу. Програм 
траје две године, односно четири семес-
тра и вреднује се са 120 ЕСПБ, а уписна 
квота је 35 студената годишње. Када за-
врше програм студенти стичу диплому 
са академским називом мастер инжењер 
машинства – информатичар. 

Факултети овај мастер програм 
спроводе у сарадњи са 75 компанија, па 
ће посебна пажња, поред стицања тео-
ријских знања, бити посвећена стручној 
пракси, која ће бити организована током 
друге године студија. 

Конкурс за прву годину мастер сту-
дија Индустрија 4.0 на Машинском и 
Математичком факултету Универзитета 
у Београду расписан је почетком фебру-
ара, а рок за пријаву је до 13. фебруара 
2020. године. На студије ће бити уписано 
35 студената, а од тог броја њих 15 биће 
на буџету. Све информације могу се наћи 
на адреси: www.mas.bg.ac.rs.

УСКЛАЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И 
ТРЖИШТА РАДА

Нови програми на факултетима у сусрет Индустрији 4.0

Јелена Бајевић
Извор: Машински 

факултет у  Београду

     
ИНДУСТРИЈА 4.0

   Индустрија 4.0 је глобални пројекат, а 
2011. године је у Хановеру први пут пред-
стављен Програм научно-технолошког 
развоја индустрије у Немачкој под нази-
вом Индустрија 4.0. До сада је национал-
не програме за ту индустрију донело 37 
земаља у целом свету, а Србија је свој на-
ционални програм усвојила 6. јуна прошле 
године, на IV Међународној конференцији 
о Индустрији 4.0.

     
КРАТКИ ПРОГРАМИ

   Поред мастер програма Индустрија 4.0, 
Машински факултет у Београду креирао 
је и два кратка програма студија – Увод 
у студијски програм Индустрија 4.0 и 
Увод у Индустрију 4.0. Како кажу на том 
факултету, ови програми намењени су 
осавремењивању знања и бољем укљу-
чивању у радне процесе, као и стручном 
оспособљавању студената за даље усавр-
шавање.

Како би припремили студен-
те за послове које доноси Четврта 
индустријска револуција, Електро-
технички факултет, Машински, 
Математички и Факултет орга-
низационих наука у Београду, као и 
државни универзитети у Нишу и 
Крагујевцу, а у сарадњи са 75 ком-
панија, оформили су четири нова 
програма Мастер 4.0. Ти програми 
спојиће знања о напредним техно-
логијама и пословне вештине које су 
потребне за креирање дигиталних 
производа и услуга.
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САМИТ ЖЕНА ЛИДЕРА
Женско предузетништво

Јелена Бајевић

На седмој седници Секције за женско 
предузетништво у Привредној комори 
Србије разговарало се о актуелним те-
мама у циљу даљег оснаживања жена у 
бизнису и најављена је конференција „Са-
мит жена лидера“, која ће бити одржана 
28. и 29. фебруара у Фрушким термама у 
Врднику. Конференција ће, према најава-
ма, окупити више од 200 предузетница, 
представнике институција, министар-
става, фондова и пословних асоцијација. 

Повезивање жена на личном и про-
фесионалном нивоу како би унапређива-
ле своја знања и вештине и биле успеш-
није на тржишту, основни је циљ „Самита 
жена лидера“. Најуспешније предузетни-
це поделиће током два дана манифеста-
ције своја искуства, а међу њима биће 
Данијела Голић, оснивач и власник CPA 
Solution, Ана Мирковић, суоснивач Ин-
ститута за дигиталне комуникације, Ана 
Петровић, оснивач и власник агенције 
Travel boutique... 

„Посвећени смо унапређењу жен-
ског предузетништва које представља 
снажан ресурс новог запошљавања, а 
Секција за женско предузетништво при 
Привредној комори Србије окупља све 
већи број чланица. Кроз рад Секције оне 
имају могућност да покрећу иницијати-
ве за измене и допуне појединих закон-
ских решења или дају предлоге за уна-
пређење пословног амбијента у Србији“, 
истакла је Бранислава Симанић, дирек-
торка Сектора предузетништва ПКС. Она 
је додала да Привредна комора редовно 
организује пословне састанке за жене 
предузетнице, едукације, радионице, као 
и бројне догађаје на којима могу да се по-
вежу и умреже. 

„Секцији за женско предузетништво 
се данас придружило пет нових чланица, 
успешних жена, а са нама су и озбиљне 
асоцијације жена привредника“, објасни-
ла је модна креаторка и уредница часо-
писа „Базар“ Сузана Перић.

За пословне жене конференција „Са-
мит жена лидера“ важна је јер ће моћи 
да учествују на бројним предавањима на 
актуелне теме и радионицама на којима 
ће размењивати искуства. 

„Првог дана ће успешне жене које се 
баве бизнисом поделити са присутни-
ма тајне свог успеха и говорити о свом 
раду и како су успеле да реализују своје 
идеје, али и о изазовима са којима се 
свакодневно сусрећу у пословању. Током 
манифестације предузетнице ће моћи да 
се информишу о могућим изворима фи-
нансирања, јер ће им бити представље-
ни програми Европске банке за обнову и 
развој, Фонда за развој и Развојне аген-
ције Србије, а биће организовано и пре-
давање о учешћу у оквиру ЕУ пројеката“, 
истакла је потпредседница Секције за 
женско предузетништво Данијела Голић.

Током „Самита жена лидера“, поред 
размене искустава и знања, биће речи и о 

сарадњи, грађењу јаке женске мреже и о 
новим трендовима у пословању, а преду-
зетнице ће имати и прилику да буду део 
бројних стручних програма, радионица и 
менторских сесија. Очекује се присуство 
више од 200 жена професионалаца. 

Сви детаљи могу се наћи на сајту: 
www.samitzenalidera.com.

Привредна комора Србије година-
ма снажно подржава женско предузет-
ништво и организује бројне едукације и 
програме који су намењени како почет-
ницама у бизнису, тако и већ оствареним 
и успешним предузетницама. Секција 
за женско предузетништво интензивно 
ради на њиховом умрежавању, помаже 
им да са својим производима изађу на 
тржиште и да на лакши и бржи начин 
дођу до потенцијалних извора финанси-
рања. 
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Пратећи тренд неговања традиције и оживљавања старих и 
уметничких заната, Филијала Шабац НСЗ је крајем 2019. годи-
не отпочела реализацију обуке за вез и златовез за незапосле-
на лица, а полазнице тренутно похађају праксу у просторијама 
локалног Удружења „Киша“, које постоји од 2015. године. Из-
вођач је група понуђача, тј. агенције „Свети Сава“ и „Академија“ 
из Чачка, док је теоријски и практични део обуке реализован у 
просторијама Средње економске школе у Шапцу. 

У обуку је укључено 6 полазница, средње старосне доби, 
које су временом постајале све мотивисаније за усвајање нових 
знања о старим техникама. Врло су лако савладале све технике 
веза (по писму и бројем, рељеф, уметање апликација, украсни 
вез, златовез), a сазнале су много и о историјату веза у Србији 
и окружењу. Како су навеле, обука је протицала у пријатном 
дружењу, а томе је свакако допринео и пријатан амбијент ис-
пуњен производима старих и уметничких заната, почев од 
веза на платну, преко производа од дрвета, керамике, метала, 
накита и свега осталог што креативан ум и руке могу да напра-
ве. Похађање ове обуке, а након тога и праксе, полазницама ће 
омогућити, поред савладавања конкретне вештине, и упозна-
вање са приликама на тржишту и испитивање сопствених 
могућности за покретање и бављење самосталним бизнисом. 
Такође, на овај начин полазнице могу открити и неке нове соп-
ствене способности, које ће свакако бити добра препорука и у 
тражењу запослења.

Како је истакла Зорица Ивановић, предавач на обуци и за-
ступник Удружења „Киша“, ово удружење је врло активно, како 

у производном, тј. стваралачком раду, тако и у промоцији, из-
лагању, учествовању у разним пројектима, а пре свега су пос-
већени свом основном циљу - неговању и очувању традиције 
и културно-историјског наслеђа, развоју вештина у области 
рукотворина старих и уметничких заната и домаће радиности, 
изградњи услова за развој социјалне правде и културног моде-
ла одговорног друштва у којем постоје једнаке шансе и могућ-
ности за сваког.

ДА СЕ НЕ ЗАБОРАВИ
Обука за вез и златовез у Шапцу

Марко Михајловић

Мирјана Илић

У Дому културе у Костолцу, 29. јануара уприличена је све-
чана академија поводом десет година постојања општине Кос-
толац. Костолац је статус градске општине добио 2010. године 
и у свом саставу има четири околна села: Костолац, Острово, 
Кленовник и Петку. Свечаности су присуствовала руководства 
локалних самоуправа Града Пожаревца, Градске општине Кос-
толац, директори предузећа, запослени у јавним предузећима, 
други гости и житељи Костолца. 

Том приликом, Филијали Пожаревац НСЗ додељена је зах-
валница за успешну сарадњу и изузетан допринос развоју ГО 
Костолац. Захвалницу су уручили председник ГО Костолац 
Серџо Крстаноски, председница Скупштине ГО Костолац Ми-
лена Церовшек, а у име Филијале Пожаревац захвалницу је 
примила в.д. директора Соња Мирић Младеновић.

Испостава Костолац Филијале Пожаревац НСЗ отворена је 
2008. године. До данас континуирано спроводи активности у 
циљу пружања услуга у посредовању у запошљавању, као и 
промовисања мера активне политике запошљавања и програ-
ма који се спроводе на нивоу НСЗ. Више пута су организовани 
сајмови запошљавања у ГО Костолац, а послодавци и тражио-
ци запослења са ове територије учествују и на свим сајмовима 
запошљавања који се организује у Пожаревцу. Спровођене су 
активности јавних радова по редовном конкурсу и по ЛАПЗ-у. 
Ова градска општина је узела учешће у оквиру пројекта ИПА 
2012 који је спроводила Филијала Пожаревац НСЗ. 

Поред тога, Филијала Пожаревац и Испостава Костолац 
учествују у програму „Ромактед“, који је заједнички програм 
Савета Европе и Европске комисије и има за циљ промовисање 
доброг управљања и оснаживања ромске заједнице на локал-
ном нивоу. 

Саветница за запошљавање у Испостави Костолац Андреа 
Стојићевић је члан мобилног тима за социјалну инклузију 
Рома и заједно са осталим актерима учествује у пројекту „Ста-
новање Рома - ЕУ подршка инклузији Рома и Ромкиња“, а све у 
у циљу побољшања укључености и решавања питања од важ-
ности за Роме.

Градска општина Костолац је без надокнаде уступила 
просторије у којима Испостава Костолац обавља своје актив-
ности, тако да незапослена лица и други корисници услуга 
НСЗ не морају да путују у Пожаревац. „У наредном периоду 
очекује се наставак успешне сарадње ГО Костолац и Филијале 
Пожаревац НСЗ, које ће заједно радити на унапређењу живот-
ног стандарда грађана кроз мере активне политике запошља-
вања и локални акциони план Града Пожаревца“, рекла је за 
„Послове“ Соња Мирић Младеновић, в.д. директора Филијале 
Пожаревац НСЗ.

НАСТАВАК УСПЕШНЕ САРАДЊЕ
Захвалница Филијали Пожаревац НСЗ за допринос развоју 

општине Костолац



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

672
Администрација и управа                     12
Трговина и услуге                                26 
Медицина                                         28
Здравство и социјална заштита            50
Култура и информисање                 50
Индустрија и грађевинарство                 50
Наука и образовање                                          51
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Администрација и управа

               Администрација и управа

МИНИСТАРСТВО 
ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

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 јав-
ном конкурсу за попуњавање радних места у 
државним органима („Службени гласник РС“, број 
2/19), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА
 
I Орган у коме се попуњавају радна мес-
та: Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26 
 
II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за управно-надзорне 
послове у области урбанизма и 

грађевине
звање саветник, Група за управно 

надзорне послове Крагујевац, Одељење 
за управне и управно-надзорне послове, 

Унутрашња јединица изван састава 
сектора и Секретаријата

1 извршилац

Опис послова: Израда нацрта решења у друго-
степеном поступку по жалбама физичких и прав-
них лица изјављеним на решења органа општин-
ске управе; израда нацрта другостепених решења 
у поступку по жалбама на решења грађевинских 
инспектора општинске управе; израда одговора 
на тужбе којима је покренут управни спор пред 
Управним судом Србије; поступање по захтеви-
ма и представкама странака у управном поступку, 
израда одговора и достављање истих; пружање 
стручне помоћи јединицама локалне самоуправе 
давањем писмених и усмених објашњења о при-
мени закона; израда решења у поступку по пресу-
дама Управног суда Србије, праћење судске прак-
се; израда периодичних извештаја о раду и начину 
решавања другостепених предмета, учешће на 
састанцима Одељења ради уједначавања правне 
праксе у примени закона и спровођењу ставова 
Управног суда Србије; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Ваљево.

2. Радно место за правне послове при 
планирању, припреми и реализацији 

пројеката
звање саветник, Одељење за управљање 
пројектима, Унутрашња јединица изван 

састава сектора и Секретаријата
1 извршилац

Опис послова: Учествује у припреми стручних 
основа за издраду нацрта закона или предлога 
других прописа из области планирања и реализа-
ције пројеката; припрема податкеза дефинисање 
уговора који се закључују за пројекте из делокру-
га Одељења; учествује у припреми концесионих 
уговора, уговора на пројектима јавно - приват-
ног партнерства и за друге начине финансирања 
за обављање делатности од општег интереса из 
делокруга Министарства; врши правну обраду 
материјала за реализацију пројеката по моделима 
јавно-приватног партнерства и концесија и прати 
реализацију пројеката; припрема мишљења на 
предлог планова и пројеката из делокруга рада 
Министарства; припрема материјале за централи-
зоване базе података о пројектима и уговорима; 
сарађује са заинтересованим странама у Србији 
и окружењу и међународним организацијама у 
циљу размене података, обавља и друге послове 
по налогу начелника Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правненауке, на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

3. Радно место за стручно-оперативне 
послове

звање сарадник, Лучка капетанија 
Велико Градиште, Одељење за послове 

лучких капетанија, Сектор за водни 
саобраћај и безбедност пловидбе

1 извршилац

Опис послова: Припрема и обрађује податке 
и документацију о пловилима и посади, о стању 
водног пута и објектима безбедности пловидбе на 
унутрашњим водним путевима; припрема миш-
љења, одговоре и нацрте решења; води евиден-
ционе књиге; врши улазно-излазне ревизијена 
речним граничним прелазима; учествује у вршењу 
увиђаја хаварија и ванредних догађаја; врши 
оверу бродских исправа и књига; учествује у раду 
комисија за полагање стручног испита управљања 
чамцем, пловећим телом или плутајућим објектом, 
учествује у техничком прегледу чамаца; сарађује 
са лучким капетанијама, органима и привредним 
субјектима; обавља и друге послове по налогу 
шефа лучке капетаније.

Услови: стечено високо образовање из стручне 
области саобраћајно инжењерство или машинско 
инжењерство или из научне области економске 
науке или правне науке на основним академским 
студијама у обиму од 180 ЕСПБ бодова, основним 
струковним студијама, односно на студијама у 
трајању до три године, најмање три године рад-
ног искуства у струци, положен државни стручни 
испит, као и потребне компетенције за обављање 
послова радног места. 

Место рада: Велико Градиште.

4. Радно место за припрему и обраду 
података

звање референт, Лучка капетанија 
Велико Градиште, Одељење за послове 

лучких капетанија, Сектор за водни 
саобраћај и безбедност пловидбе

1 извршилац

Опис послова: Припрема податке за: упис бро-
дова и осталих пловила; издавање пловидбених 
дозвола, бродарских књижица, бродских сведо-
чанстава, овлашћења бродарцима, друге књиге и 
исправе; припрема и обрађује податке и докумен-
тацију о пловилима, посади и стању водног пута; 
врши улазно-излазне ревизијена речним гранич-
ним прелазима; учествује у раду комисија за пола-
гање стручног испита управљања чамцем, пло-
већим телом или плутајућим објектом, учествује 
у техничком прегледу чамаца; врши статистичку 
обраду података и израђује извештаје; обавља 
послове из области заштите од пожара; обавља и 
друге послове по налогу шефа лучке капетаније.

Услови: завршена средња школа, најмање две 
године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

Место рада: Велико Градиште.

5. Радно место инспектора за државне 
путеве

звање: саветник, Одељење за 
инспекцијске послове државних путева, 

Сектор за инспекцијски надзор
1 извршилац

Опис послова: Врши инспекцијски надзор над 
применом закона, других прописа и општих аката 
из области путева, над применом закона и других 
прописа из области путева, изградње, реконструк-
ције и одржавања државних путева: заштите и 
одржавања државних путева; саобраћајне сигна-
лизације, као и пратеће опреме пута (стајалишта, 
станице и снабдевање горивом, паркинзи и др); 
контролу грађевинских и употребних дозвола и 
пријаве радова; доноси решења; учествује у при-
преми стручних основа за израду нацрта закона и 
предлога других прописа из делокруга Одељења; 
подноси пријаве; припрема извештаје о раду; 
обавља и друге послове по налогу начелника 
Одељења.

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области грађевинско инжењер-
ство (одсек путеви, железнице, аеродроми, однос-
но конструктивни смер) на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету, најмање три 
године радног искуства у струци, положен држав-
ни стручни испит,положен испит за инспектора, 
као и потребне компетенције за обављање посло-
ва радног места.
Место рада: Ужице.

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

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се:
Опште функционалне компетенције, и то:
• организација и рад државних органа РС“ - прове-
раваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).
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Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“, ако 
поседујете важећи сертификат, потврду или дру-
ги одговарајући доказ о познавању рада на рачу-
нару на траженом нивоу и желите да на основу 
њега будете ослобођени тестирања компетенције 
- дигитална писменост, неопходно је да уз пријав-
ни образац (уредно и у потпуности попуњен у делу 
*Рад на рачунару), доставите и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији. Комисија ће 
на основу приложеног доказа донети одлуку да ли 
може или не може да прихвати доказ који сте при-
ложили уместо тестовне провере.  

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

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област 
рада управно-правни послови (општи управни 
поступак) - провераваће се путем симулације (пис-
мено).
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација); провера-
ваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон о 
планирању и изградњи); провераваће се путем 
симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативни послови - примена номотехнич-
ких и правно-техничких правила за израду прав-
них аката (усаглашеност прописа и општих аката 
у правном систему) - провераваће се путем симу-
лације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација); провера-
ваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон о 
планирању и изградњи); провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи из делокруга радног 
места (FIDIC правила уговарања); провераваће се 
путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-налитички послови прикуљање и 
обрада подтака из различитих извора, укључујући 
и способност критичког вредновања и анализи-
рања доступних информација - провераваће се 
путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти 
из належности и организације органа (Закон о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о граничној контроли) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 4:
Посебна функционална компетенција за област 
рада административни послови (канцеларијско 
пословање) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење, прописи и акти 
из належности и организације органа (Закон о 
пловидби и лукама на унутрашњим водама) - про-
вераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - релевантни прописи и акти из делокруга 
радног места (Закон о општем управном поступку) 
- провераваће се путем симулације (усмено).
За радно место под редним бројем 5:
Посебна функционална компетенција за област 
рада инспекцијски послови (општи управни посту-
пак и управни спорови; основе прекршајног права 
и прекршајни поступак; поступак инспекцијског 
надзора и основе методологије анализе ризика) - 
провераваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација); провера-
ваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - професионално окружење прописи и акти 
из надлежности и организације органа (Закон 
о путевима; Закон о безбедности саобраћаја на 
путевима) - провераваће се путем симулације 
(усмено).
Посебна функционална компетенција за радно 
место - возачка дозвола Б категорије, провераваће 
се увидом у фотокопију возачке дозволе.
Напомена: Учесник конкурса је дужан да овере-
ну фотокопију возачке дозволе Б категорије доста-
ви уз пријавни образац.
V Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет и управљање људским ресурсима) - 
провераваће се путем психометријских тестова и 
интервјуа базираном на компетенцијама.

VI Интервју са комисијом и вредновање 
кандидата за сва извршилачка радна мес-
та: Процена мотивације за рад на радном месту и 
прихватање вредности државних органа - прове-
раваће се путем интервјуа са комисијом (усмено).
Информације o материјалимa за припрему кан-
дидата за проверу општих функционалних ком-
петенција могу се наћи на сајту Службе за упра-
вљање кадровима, www.suk.gov.rs
VII Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве за конкурс: Министарство 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, 
Немањина 22-26, 11000 Београд, са назнаком „За 
јавни конкурс за попуњавање извршилачких рад-
них места”.

VIII Лицa којa су задужена за давање обавештења: 
Радмила Матић и Луција Девић тел: 011/3622-
064, Министарство грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, од 10.00 до 13.00 часова.

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

X Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана оглашавања конкурса у пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре или у штампаној верзији на писар-
ници Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

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

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

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту); оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство). 
Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених подноси решење о 
распоређивању или премештају на радно место 
у органу у коме ради или решење да је нераспо-
ређен. 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 01. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама.
 
XIII Рок за подношење доказа: Кандидати 
који су успешно прошли претходне фазе избор-
ног поступка, пре интервјуа са Конкурсном коми-
сијом позивају се да у року од пет (5) радних дана 
од дана пријема обавештења доставе наведене 
доказе који се прилажу у конкурсном поступку. 
Кандидати који не доставе наведене доказе који 
се прилажу у конкурсном поступку, односно који 
на основу достављених или прибављених доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег избор-
ног поступка. Докази се достављају на наведену 
адресу Министарства. Кандидати који конкуришу 
на више радних места, која се разликују у погле-
ду тражених доказа о дужини радног искуства у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
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стручном спремом је стечено радно искуство), 
дужни су да их доставе, у оригиналу или овереној 
фотокопији, према услову о дужини радног иску-
ства у струци из радних места на која конкуришу. 

XIV Трајање радног односа: За наведена рад-
на места радни однос заснива се на неодређено 
време. Кандидати који први пут заснивају радни 
однос у државном органу подлежу пробном раду 
у трајању од шест месеци. Кандидати без положе-
ног државног стручног испита примају се на рад 
под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Сагласно члану 9 Закона о држав-
ним службеницима, прописано је да су кандида-
тима 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 односа.

XV 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 јавном 
конкурсу, на основу података наведених у обрасцу 
пријаве на конкурс, изборни поступак ће се спро-
вести, почев од 2. марта 2020. године, о чему ће 
учесници конкурса бити обавештени на бројеве 
телефона или имејл-адресе које су навели у својим 
пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција  ће се обавити у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина број 2. (источ-
но крило). Провера посебних функционалних ком-
петенција и интервју са Конкурсном комисијом ће 
се обавити у просторијама Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре (Немањина 
22-26 и Омладинских бригада 1). Учесници кон-
курса који су успешно прошли једну фазу изборног 
поступка обавештавају се о датуму, месту и време-
ну спровођења наредне фазе изборног поступка 
на контакте (бројеве телефона или e-mail адресе), 
које наведу у својим обрасцима пријаве.

Напомена: Документа о чињеницама о који-
ма се води службена евиденција су: уверење о 
држављанству, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о положеном државном стручном испи-
ту за рад у државним органима / уверење о поло-
женом 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 податке о чињени-
цама о којима се води службена евиденција када 
је то неопходно за одлучивање, осим ако странка 
изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Потребно је да кандидат у делу Изјава*, у обрасцу 
пријаве, заокружи на који начин жели да се приба-
ве његови подаци из службених евиденција.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовала министарка грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.mgsi.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре; на интерент презентацији Службе за 
управљање кадровима: www.suk.gov.rs, на пор-
талу е-управе, на интернет презентацији, огласној 
табли и периодичном издању огласа Националне 

службе за запошљавање.

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

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

Образац пријаве на конкурс, за сва радна мес-
та, може се преузети на званичној интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре или у штампаној верзији на писар-
ници Министарства грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре, Београд, Немањина 22-26.

БЕОГРА Д

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА ОДБРАМБЕНЕ

ТЕХНОЛОГИЈЕ
Војнотехнички институт

Расписује јавни конкурс за пријем лица у својству 
цивилних лица на служби у Војсци Србије у радни 
однос на неодређено време ради попуне форма-

цијских места у 

I Назив установе министарства одбране у 
којој се врши попуна радних места: Војно-
технички институт Београд, Управе за одбрамбе-
не технoлогије, Сектора за материјалне ресурсе, 
Министарства одбране, Републике Србије

Радна места која се попуњавају:

1. Референт за међународну сарадњу 
и односе са јавношћу, ВСС

1 извршилац

2. Технолог, ВСС
1 извршилац

3. Технолог, ВСС
1 извршилац

4. Истраживач, ВСС
1 извршилац

5. Технолог, ВСС
1 извршилац

6. Истраживач, ВСС
1 извршилац

7. Технолог, ВСС
1 извршилац

8. Истраживач, ВСС
2 извршиoца

9. Технолог, ВСС
1 извршилац

10. Истраживач, ВСС
1 извршилац

11. Пројектант, ВСС
1 извршилац

12. Технолог, ВСС
1 извршилац

13. Истраживач, ВСС
2 извршиoца

14. Технолог, ВСС
1 извршилац

15. Пројектант, ВСС
1 извршилац

16. Истраживач, ВСС
2 извршиoца

17. Технолог, ВСС
1 извршилац

18. Истраживач, ВСС
1 извршилац

19. Пројектант, ВСС
1 извршилац

20. Истраживач, ВСС
1 извршилац

21. Истраживач, ВСС
1 извршилац

22. Технолог, ВСС
2 извршиoца

23. Пројектант, ВСС
2 извршиоца

24. Истраживач, ВСС
1 извршилац

25. Истраживач, ВСС
1 извршилац

26. Пројектант, ВСС
1 извршилац

27. Истраживач, ВСС
1 извршилац

28. Истраживач, ВСС
1 извршилац

29. Истраживач, ВСС
2 извршиoца

30. Пројектант, ВСС
1 извршилац

31. Истраживач, ВСС
3 извршиoца

32. Технолог, ВСС
1 извршилац

33. Технолог, ВСС
2 извршиoца

34. Истраживач, ВСС
1 извршилац

35. Истраживач, ВСС
2 извршиoца

36. Технолог, ВСС
2 извршиoца

37. Истраживач, ВСС
1 извршилац

38. Пројектант, ВСС
1 извршилац

39. Технолог, ВСС
1 извршилац
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40. Пројектант, ВСС
1 извршилац

41. Истраживач, ВСС
1 извршилац

42. Истраживач, ВСС
1 извршилац

43. Технолог, ВСС
1 извршилац

44. Радник на прототипским 
пословима, 5. степен

3 извршиоца

45. Истраживач, ВСС
1 извршилац

46. Самостални референт за 
књиговодство - оператер, ССС

1 извршилац

47. Референт за уговарање, ССС
1 извршилац

48. Референт за саобраћајне послове - 
диспечер, ВШС

1 извршилац

49. Радник на прототипским 
пословима, 3. степен

1 извршилац

Општи услови: да су кандидати пунолетни 
држављани Републике Србије; да су здравствено 
способни за рад у Министарству одбране и Војсци 
Србије; да имају одговарајућу стручну спрему за 
радно место за које конкуришу; да им раније није 
престајао радни однос у државном органу због 
теже повреде дужности из радног односа; да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци; 
да су безбедносно проверени и да нема безбед-
носних сметњи за пријем на радна места на која 
конкуришу.

Посебни услови

За радно место под ред. бр. 1: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет из области 
друштвено-хуманистичких наука на основним и 
мастер академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII/1 стручне спреме, знање енглеског 
језика.

За радно место под ред. бр. 2: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: системи 
наоружања (војно машинство), или производно 
машинство, или машинске конструкције, или вој-
ноиндустријско инжењерство на основним и мас-
тер академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим је 
стекао VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 3: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: системи 
наоружања (војно машинство), или производно 
машинство, или машинске конструкције, или вој-
ноиндустријско инжењерство на основним и мас-
тер академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим је 
стекао VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 4: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: рачунар-
ско инжењерство, или софтверско инжењерство и 
информационе технологије, или рачунарство и 
аутоматика, или телекомуникациони системи, или 
обрада сигнала, или ембедед системи и алгори-

тми, или примењена електроника, или електрони-
ка, или телекомуникације и обрада сигнала, или 
радиокомуникациони инжењеринг и технологије, 
или софтверско инжењерство, или рачунарско 
инжењерство, или информациони системи, или 
аутоматско управљање, или микроталасна техни-
ка, или сигнали и системи, или рачунарска техни-
ка и информатика, или системско инжењерство и 
радио комуникације, или софтверско инжењер-
ство, звање дипломирани инжењер електротехни-
ке, магистар електротехничких наука или мастер 
инжењер електротехнике и рачунарства,  просеч-
на оцена у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 5: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: системи 
наоружања (војно машинство), или производно 
машинство, или машинске конструкције, или вој-
ноиндустријско инжењерство на основним и мас-
тер академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим је 
стекао VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 6: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: системи 
наоружања (војно машинство), или производно 
машинство, или машинске конструкције, или вој-
ноиндустријско инжењерство; звање дипломира-
ни машински инжењер, магистар техничких наука 
или мастер инжењер машинства; просечна оцена 
у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 7: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: системи 
наоружања (војно машинство), или производно 
машинство, или машинске конструкције, или вој-
ноиндустријско инжењерство на основним и мас-
тер академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСП бодова или на основним студијама којим је 
стекао VII/1 степен стручне спреме.  

За радно место под ред. бр. 8: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
мотори СУС или моторна возила, или аутомобил-
ско инжењерство; звање дипломирани машински 
инжењер, магистар техничких наука или мастер 
инжењер машинства, просечна оцена у току сту-
дија 8,00 и више. 

За радно место под ред. бр. 9: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: мото-
ри СУС или моторна возила, или аутомобилско 
инжењерство на основним и мастер академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или 
на основним студијама којим је стекао VII/1 стру-
чне спреме.  

За радно место под ред. бр. 10: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: при-
мењена електроника, или електроника или елек-
троенергетски системи, или електроенергетика, 
или електроенергетика - електроенергетски систе-
ми, или електроенергетика - енергетска електро-
ника и електричне машине; звање дипломирани 
инжењер електротехнике, магистар електротех-
ничких наука или мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства, просечна оцена у току студија 
8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 11: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника 
или електроника или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг 
и технологије, или софтверско инжењерство, или 

рачунарско инжењерство или информациони сис-
теми, или аутоматско управљање, или микрота-
ласна техника, или сигнали и системи, или рачу-
нарска техника и информатика, или системско 
инжењерство и радио комуникације, или софтвер-
ско инжењерство на основним и мастер академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодо-
ва или на основним студијама којим је стекао VII/1 
степен стручне спреме.  

За радно место под ред. бр. 12: да кандидат 
има завршен одговарајући  факултет из области 
техничких наука на основним и мастер академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодо-
ва или на основним студијама којим је стекао VII/1 
степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 13: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: системи наоружања (војно машинство), или 
производно машинство, или машинске конструк-
ције, или војноиндустријско инжењерство; звање 
дипломирани машински инжењер, магистар тех-
ничких наука или мастер инжењер машинства, 
просечна оцена у току студија 8,00 и више. 

За радно место под ред. бр. 14: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
системи наоружања (војно машинство), или про-
изводно машинство, или машинске конструкције, 
или војноиндустријско инжењерство на основним 
и мастер академским студијама у обиму од нај-
мање 240 ЕСП бодова или на основним студијама 
којим је стекао VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 15: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или сигнали 
и системи, или рачунарска техника и информати-
ка, или системско инжењерство и радио комуника-
ције, или софтверско инжењерство на основним и 
мастер академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII/1 степен стручне спреме.  

За радно место под ред. бр. 16: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
системи наоружања (војно машинство), или про-
изводно машинство, или машинске конструкције, 
или ваздухопловство, или војноиндустријско 
инжењерство; звање дипломирани машински 
инжењер, магистар техничких наука или мастер 
инжењер машинства, просечна оцена у току сту-
дија 8,00 и више. 

За радно место под ред. бр. 17: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: сис-
теми наоружања (војно машинство) или произ-
водно машинство или машинске конструкције или 
ваздухопловство или војноиндустријско инжењер-
ство на основним и мастер академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или на основ-
ним студијама којим је стекао VII/1 степен стручне 
спреме.

За радно место под ред. бр. 18: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: сис-
теми наоружања (војно машинство) или произ-
водно машинство или машинске конструкције или 
војноиндустријско инжењерство; звање дипло-
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мирани машински инжењер, магистар техничких 
наука или мастер инжењер машинства, просечна 
оцена у току студија 8,00 и више. 

За радно место под ред. бр. 19: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или сигнали 
и системи, или рачунарска техника и информати-
ка, или системско инжењерство и радио комуника-
ције, или софтверско инжењерство на основним и 
мастер академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII/1 степен стручне спреме.  

За радно место под ред. бр. 20: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
органска хемијска технологија, или полимерно 
инжењерство, или хемијско процесно инжењер-
ство, или инжењерство материјала на основним и 
мастер академским студијама; звање дипломира-
ни инжењер технологије или мастер инжењер тех-
нологије, просечна оцена у току студија 8 и више.

За радно место под ред. бр. 21: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
органска хемијска технологија, или полимерно 
инжењерство, или хемијско процесно инжењер-
ство, или инжењерство материјала на основним и 
мастер академским студијама; звање дипломира-
ни инжењер технологије или мастер инжењер тех-
нологије, просечна оцена у току студија 8 и више.

За радно место под ред. бр. 22: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, модул: 
текстилна технологија на основним и мастер ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП 
бодова или на основним студијама којим је стекао 
VII/1 степен стручне спреме.  

За радно место под ред. бр. 23: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или микро-
таласна техника, или сигнали и системи, или рачу-
нарска техника и информатика, или системско 
инжењерство и радио комуникације, или софтвер-
ско инжењерство на основним и мастер академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодо-
ва или на основним студијама којим је стекао VII/1 
степен стручне спреме. 

За радно место под ред. бр. 24: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модул: рачу-
нарско инжењерство, или софтверско инжењер-
ство и информационе технологије, или рачу-
нарство и аутоматика, или телекомуникациони 
системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 

системи, или аутоматско управљање, или микро-
таласна техника, или сигнали и системи, или рачу-
нарска техника и информатика, или системско 
инжењерство и радио комуникације, или софтвер-
ско инжењерство; звање дипломирани инжењер 
електротехнике, магистар електротехничких наука 
или мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 25: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модул: рачу-
нарско инжењерство, или софтверско инжењер-
ство и информационе технологије, или рачу-
нарство и аутоматика, или телекомуникациони 
системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или микро-
таласна техника, или сигнали и системи, или рачу-
нарска техника и информатика, или системско 
инжењерство и радио комуникације, или софтвер-
ско инжењерство; звање дипломирани инжењер 
електротехнике, магистар електротехничких наука 
или мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства, просечна оцена у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 26: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
рачунарска техника и информатика или рачунар-
ство и информатика или информациони инжење-
ринг или рачунарско инжењерство или  инфор-
мационе технологије или информациони системи 
и технологије на основним и мастер академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или 
на основним студијама којим је стекао VII/1 степен 
тручне спреме.

За радно место под ред. бр. 27: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или микро-
таласна техника, или сигнали и системи, или рачу-
нарска техника и информатика, или системско 
инжењерство и радио комуникације, или софтвер-
ско инжењерство; звање дипломирани инжењер 
електротехнике, магистар електротехничких наука 
или мастер инжењер електротехнике и рачунар-
ства,  просечна оцена у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 28: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: при-
мењена електроника, или електроника или елек-
троенергетски системи, или електроенергетика, 
или електроенергетика - електроенергетски систе-
ми, или електроенергетика - енергетска електро-
ника и електричне машине; звање дипломирани 
инжењер електротехнике, магистар електротех-
ничких наука или мастер инжењер електротехни-
ке и рачунарства, просечна оцена у току студија 
8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 29: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 

или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или сигнали 
и системи, или рачунарска техника и информа-
тика, или системско инжењерство и радио кому-
никације, или софтверско инжењерство; звање 
дипломирани инжењер електротехнике, магис-
тар електротехничких наука или мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства,  просечна оцена у 
току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 30: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или сигнали 
и системи, или рачунарска техника и информати-
ка, или системско инжењерство и радио комуника-
ције, или софтверско инжењерство на основним и 
мастер академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 31: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модул: ваз-
духопловство (аерокосмотехника); звање дипло-
мирани инжењер машинства, магистар техничких 
наука или мастер инжењер машинства, просечна 
оцена у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 32: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
ваздухопловство (аерокосмотехника) или бродо-
градња на основним и мастер академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или 
на основним студијама којим је стекао VII/1 степен 
стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 33: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модул: ваз-
духопловство (аерокосмотехника) на основним и 
мастер академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 34: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модул: ваз-
духопловство (аерокосмотехника); звање дипло-
мирани инжењер машинства, магистар техничких 
наука или мастер инжењер машинства, просечна 
оцена у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 35: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
ваздухопловство (аерокосмотехника) или бродо-
градња или моторна возила или шинска возила 
или железничко машинство или примењена меха-
ника и аутоматско управљање; звање дипломира-
ни машински инжењер, магистар техничких наука 
или мастер инжењер машинства, просечна оцена 
у току студија 8,00 и више. 

За радно место под ред. бр. 36: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: бро-
доградња или ваздухопловство или заваривање 
и заварене конструкције или моторна возила или 
производно машинство или системи наоружања 
или шинска возила или транспортно инжењерство 
или конструкције и логистика или механизација и 
конструкционо инжењерство или машинске кон-
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струкције или развој и инжењеринг или произ-
водно-информационе технологије или војноиндус-
тријско инжењерство или машинско инжењерство 
или аутомобилско инжењерство или пројекто-
вање у машиноградњи на основним и мастер ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП 
бодова или на основним студијама којим је стекао 
VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 37: да канди-
дат има завршен одговарајући факултет, моду-
ли: рачунарско инжењерство, или софтверско 
инжењерство и информационе технологије, или 
рачунарство и аутоматика, или телекомуникацио-
ни системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг и 
технологије, или софтверско инжењерство, или 
рачунарско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или микро-
таласна техника, или сигнали и системи, или рачу-
нарска техника и информатика, или системско 
инжењерство и радио комуникације, или софтвер-
ско инжењерство, или електроенергетски системи, 
или електроенергетика, или електроенергетика 
- електроенергетски системи, или електроенер-
гетика - енергетска електроника и електричне 
машине; звање дипломирани инжењер електро-
технике, магистар електротехничких наука или 
мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
просечна оцена у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 38: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модул: рачу-
нарско инжењерство или софтверско инжењер-
ство и информационе технологије, или рачу-
нарство и аутоматика, или телекомуникациони 
системи, или обрада сигнала, или ембедед сис-
теми и алгоритми, или примењена електроника, 
или електроника, или телекомуникације и обрада 
сигнала, или радиокомуникациони инжењеринг 
и технологије, или софтверско инжењерство, 
или рачунарско инжењерство, или информа-
циони системи, или аутоматско управљање, или 
микроталасна техника, или сигнали и системи, 
или рачунарска техника и информатика, или сис-
темско инжењерство и радио комуникације, или 
софтверско инжењерство, или електроенергетски 
системи, или електроенергетика, или електрое-
нергетика - електроенергетски системи, или елек-
троенергетика - енергетска електроника и елек-
тричне машине на основним и мастер академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или 
на основним студијама којим је стекао VII/1 степен 
стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 39: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: вој-
но машинство, термотехника, ваздухопловство, 
аерокосмотехника, системи наоружања, аутомат-
ско управљање на основним и мастер академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСП бодова или 
на основним студијама којим је стекао VII/1 степен 
стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 40: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: рачунар-
ско инжењерство, или софтверско инжењерство и 
информационе технологије, или рачунарство и 
аутоматика, или телекомуникациони системи, или 
обрада сигнала, или ембедед системи и алгори-
тми, или примењена електроника, или електрони-
ка, или телекомуникације и обрада сигнала, или 
радиокомуникациони инжењеринг и технологије, 
или софтверско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или сигнали 
и системи, или рачунарска техника и информати-
ка, или системско инжењерство и радио комуника-

ције, или софтверско инжењерство на основним и 
мастер академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСП бодова или на основним студијама којим 
је стекао VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 41: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: ваз-
духопловство (аерокосмотехника), или производ-
но машинство, или машинство и информационе 
технологије, или механика; звање дипломирани 
машински инжењер, магистар техничких наука 
или мастер инжењер машинства, просечна оцена 
у току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 42: да кандидат има 
завршен одговарајући факултет, модули: рачунар-
ско инжењерство, или софтверско инжењерство и 
информационе технологије, или рачунарство и 
аутоматика, или телекомуникациони системи, или 
обрада сигнала, или ембедед системи и алгори-
тми, или примењена електроника, или електрони-
ка, или телекомуникације и обрада сигнала, или 
радиокомуникациони инжењеринг и технологије, 
или софтверско инжењерство, или информациони 
системи, или аутоматско управљање, или сигнали 
и системи, или рачунарска техника и информа-
тика, или системско инжењерство и радио кому-
никације, или софтверско инжењерство; звање 
дипломирани инжењер електротехнике, магис-
тар електротехничких наука или мастер инжењер 
електротехнике и рачунарства, просечна оцена у 
току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 43: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
производно машинство, или машинство и инфор-
мационе технологије на основним и мастер ака-
демским студијама у обиму од најмање 240 ЕСП 
бодова или на основним студијама којим је стекао 
VII/1 степен стручне спреме.

За радно место под ред. бр. 44: да кандидат 
има завршен 5. степен стручне спреме, подручје 
рада: машинство и обрада метала, образовни про-
фили (занимања): металостругар - специјалиста, 
или металоглодач - специјалиста или металобру-
сач - специјалиста. 

За радно место под ред. бр. 45: да кандидат 
има завршен одговарајући факултет, модули: 
рачунарска техника и информатика, или рачунар-
ство и информатика, или информациони инжење-
ринг, или рачунарско инжењерство или  инфор-
мационе технологије или информациони системи 
и технологије на основним и мастер академским 
студијама или на основним студијама којим је сте-
као VII/1 степен стручне спреме, просечна оцена у 
току студија 8,00 и више.

За радно место под ред. бр. 46: да кандидат 
има завршену средњу школу у четворогодишњем 
трајању, подручје рада: економија.

За радно место под ред. бр. 47: да кандидат 
има завршену средњу школу у четворогодишњем 
трајању, подручје рада: економија.

За радно место под ред. бр. 48: да канди-
дат има завршену одговарајућу вишу школу или 
студије у обиму од 180 ЕСП бодова, област: сао-
браћајно инжењерство. 

За радно место под ред. бр. 49: завршена 
средња школа у трогодишњем трајању, образов-
ни профил (занимање) бравар. 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА
 
Изборни поступак: У изборном поступку биће при-

мењена Одлука о критеријумима за пријем цивил-
них лица на службу у Војсци Србије јавним конкур-
сом и без јавног конкурса („Службени војни лист“ 
бр. 13/19).

За радно место под редним бројем 1 биће спро-
ведене следеће активности у селекцији: просек 
оцена са нивоа школовања предвиђеног за фор-
мацијско место које се попуњава (30% од укуп-
ног броја бодова), провера знања и способности 
укључујући и проверу знања енглеског језика 
(20% од укупног броја бодова и то провера струч-
них знања 15%, а провера знања енглеског језика 
5%), психолошка процена кандидата (40% од уку-
пног броја бодова), разговор са кандидатом (10% 
од укупног броја бодова), медицинско-здравстве-
на процена и безбедносна провера.

За радна места под редним бројем 2 до редног 
броја 49 биће спроведене следеће активности 
у селекцији: просек оцена са нивоа школо-
вања предвиђеног за формацијско место које се 
попуњава (30% од укупног броја бодова), прове-
ра стручних знања и способности (20% од укуп-
ног броја бодова), психолошка процена кандидата 
(40% од укупног броја бодова), разговор са кан-
дидатом (10% од укупног броја бодова), медицин-
ско-здравствена процена и безбедносна провера.

Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су пријаве 
благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и 
уз које су приложени сви докази и који испуњавају 
све услове за запослење на формацијским мести-
ма за која конкуришу биће упућени на психолошку 
процену капацитета у надлежне војноздравствене 
установе. Наведена процена врши се путем стан-
дардизованих тестова.

О датуму, времену и месту обављања процене 
психолошких капацитета кандидати ће бити бла-
говремено обавештени писаним путем или путем 
мејла на имејл-адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој про-
цени или који се не одазову позиву да учествују у 
овој фази изборног поступка губе право на даље 
учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље процену психолош-
ких капацитета биће организована провера знања 
и способности.

Провера знања и способности за радно место под 
редним бројем 1 спроводи се из области јавних 
комуникација и то на тај начин што кандидат на 
тесту знања одговара на питања бирањем јед-
ног тачног одговора или више тачних одговора, 
а вреднује се тако што се одређује проценат тач-
них одговора. Кандидати са више од 50% тачних 
одговора могу да учествују у даљем току селек-
ције. Провера знања енглеског језика спроводи 
се путем стандардизованог теста у организацији 
Катедре за стране језике Војне академије.

Провера знања и способности за радна места под 
редним бројем 4, 10, 11, 15, 19, 23, 24, 25, 27, 28, 
29, 30, 37, 38, 40 и 42 спроводи се из области елек-
тротехнике и то на тај начин што кандидат на тесту 
знања одговара на питања бирањем једног тачног 
одговора или више тачних одговора, а вреднује се 
тако што се одређује проценат тачних одговора. 
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу 
да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под 
редним бројем 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 
18, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 41, 43, 44 и 49 спро-
води се из области машинства и то на тај начин 
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што кандидат на тесту знања одговара на питања 
бирањем једног тачног одговора или више тач-
них одговора, а вреднује се тако што се одређује 
проценат тачних одговора. Кандидати са више од 
50% тачних одговора могу да учествују у даљем 
току селекције.

Провера знања и способности за радна места под 
редним бројем 20 и 21 спроводи се из области  
хемије и то на тај начин што кандидат на тесту 
знања одговара на питања бирањем једног тачног 
одговора или више тачних одговора, а вреднује се 
тако што се одређује проценат тачних одговора. 
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу 
да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под 
редним бројем 22 спроводи се из области текстил-
не технологије и то на тај начин што кандидат на 
тесту знања одговара на питања бирањем једног 
тачног одговора или више тачних одговора, а 
вреднује се тако што се одређује проценат тачних 
одговора. Кандидати са више од 50% тачних одго-
вора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под 
редним бројем 26 и 45 спроводи се из области 
информатике и то на тај начин што кандидат на 
тесту знања одговара на питања бирањем јед-
ног тачног одговора или више тачних одговора, а 
вреднује се тако што се одређује проценат тачних 
одговора. Кандидати са више од 50% тачних одго-
вора могу да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радна места под 
редним бројем  46 и 47 спроводи се из области 
економије и то на тај начин што кандидат на тесту 
знања одговара на питања бирањем једног тачног 
одговора или више тачних одговора, а вреднује се 
тако што се одређује проценат тачних одговора. 
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу 
да учествују у даљем току селекције.

Провера знања и способности за радно место под 
редним бројем 48 спроводи се из области сао-
браћаја и то на тај начин што кандидат на тесту 
знања одговара на питања бирањем једног тачног 
одговора или више тачних одговора, а вреднује се 
тако што се одређује проценат тачних одговора. 
Кандидати са више од 50% тачних одговора могу 
да учествују у даљем току селекције.

Кандидати који не задовоље на провери знања 
или који се не одазову позиву да учествују  у 
овој фази изборног поступка губе право на даље 
учешће у изборном поступку.

За кандидате који задовоље проверу знања и спо-
собности биће организован разговор.

О датуму, времену и месту обављања провере 
знања и способности и разговора кандидати ће 
бити благовремено обавештени писаним путем 
или путем мејла на имејл-адресе наведене у прија-
ви.

За кандидате који уђу у најужи избор, уз њихову 
писану сагласност биће извршена безбедносна 
провера у складу са прописима којима је уређе-
но вршење безбедносне провере у Министарству 
одбране.

Изабрани кандидати пре пријема у радни однос 
доставиће лекарско уверење о општој здравстве-
ној способности за рад на формацијском месту на 
које су конкурисали.

Место рада: Београд.

II Рок за подношење пријаве на јавни кон-
курс: 30 (тридесет) дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана када је јавни конкурс оглашен 
у магазину „Одбрана“, на веб-страници Минис-
тарства одбране, у дневном листу „Политика“ и у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

III Лица задужена за давање обавештења 
о јавном конкурсу: Радовановић Наташа, дипл. 
правник, тел. 011/2051-317 и Кочовић Нада, дипл. 
економиста, тел. 011/2051-242.

IV Адреса на коју се подноси пријава на јав-
ни конкурс: Поштом на адресу Војнотехнички 
институт, Ратка Ресановића 1, 11000 Београд, са 
назнаком „За јавни конкурс“. Лична достава прија-
ва може се извршити у деловодству Војнотехнич-
ког института, Ратка Ресановића 1, Београд.

V Докази који се прилажу уз пријаву на јав-
ни конкурс: Уз пријаву у којој се наводе основни 
лични подаци, адреса становања, контакт теле-
фон, мејл-адреса, редни број радног места на које 
се конкурише, кандидати, поред кратке биогра-
фије прилажу и следеће: 
За радно места под редним бројем 1: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема, односно стечено прописано 
звање; уверење о држављанству (не старије од 
шест месеци); извод из матичне књиге рођених 
(ако није нови образац - не старије од шест месе-
ци); уверење надлежног суда да се против кан-
дидата не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности 
(не старије од шест месеци); уверење надлежног 
органа МУП да кандидат није кривично осуђиван 
казном затвора у трајању од најмање шест (6) 
месеци; уверење државног органа у којем је кан-
дидат био на служби да му радни однос у држав-
ном органу није престао због повреде дужности 
из радног односа; уверење, сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о знању енглеског 
језика. 

За радна места под редним бројем 2 до 49: ори-
гинал или оверена фотокопија дипломе којом се 
потврђује стручна спрема, односно стечено пропи-
сано звање или занимање; уверење о држављан-
ству (не старије од шест месеци); извод из мати-
чне књиге рођених (ако није нови образац - не 
старије од шест месеци); уверење надлежног суда 
да се против кандидата не води кривични посту-
пак због кривичног дела за које се гони по служ-
беној дужности (не старије од шест месеци); уве-
рење надлежног органа МУП да кандидат није 
кривично осуђиван казном затвора у трајању од 
најмање шест (6) месеци; уверење државног орга-
на у којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због повре-
де дужности из радног односа. 

Кандидати са завршеним мастер студијама дужни 
су да доставе и дипломе или уверења о заврше-
ним основним академским студијама.

Кандидати са завршеним магистарским студијама 
дужни су да доставе и дипломе или уверења о сте-
ченој високој стручној спреми.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена од стране 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 пове-
рени посао.

НАПОМЕНА: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које 
нису приложени сви потребни докази у оригиналу 
или у фотокопији овереној код јавног бележника 
биће одбачене решењем.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци 
Србије при избору за пријем у службу у својству 
цивилног лица на служби у Војсци Србије додатно 
се вреднује чињеница да је кандидат супружник, 
односно члан породице погинулог професионал-
ног припадника Војске Србије, погинулог или умр-
лог од последица повреда задобијених у вршењу 
службе у Војсци Србије, дете палог борца, супруж-
ник професионалног припадника Војске Србије 
премештеног из једног у друго место службовања 
и супружник односно члан породице професио-
налног војног лица. 

Пробни рад је обавезан за све оне кандидате 
који први пут заснивају радни однос у државном 
органу. Пробни рад за радни однос заснован на 
неодређено време траје 6 месеци. Запосленом 
који не задовољи на пробном раду отказује се рад-
ни однос без права на новчану накнаду без отказа.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
именује министар одбране.

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС“, 
бр.18/16) 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 то странка изричито изјави да ће податке 
прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности: да орган 
прибави податке о којим се води службена еви-
денција или да ће то кандидат учинити сам. Наве-
дену изјаву је могуће преузети на веб-страници 
Министарства одбране Републике Србије www.
mod.gov.rs. Потписану изјаву је неопходно доста-
вити уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води 
службена евиденција су: уверење о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; уверење 
надлежног суда да се против кандидата не води 
кривични поступак због кривичног дела за које се 
гони по службеној дужности, уверење из МУП-а да 
лице није осуђивано на казну затвора у трајању 
од најмање 6 месеци и уверење државног орга-
на у којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због повре-
де дужности из радног односа.

Кандидати који конкуришу на више формацијских 
места подносе појединачне пријаве за свако фор-
мацијско место на које конкуришу у којима наводе 
уз коју од пријава су приложили тражене доказе.

Лице које је већ запослено у Министарству одбра-
не и Војсци Србије, а које се пријављује на јавни 
конкурс, уместо уверења о држављанству и изво-
да из матичне књиге рођених, подноси решење 
о распоређивању на радно место, односно фор-
мацијско место у организационој јединици у којој 
ради, или решење да је нераспоређено.

Администрација и управа

Национална служба
за запошљавање
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МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ 
УПРАВЕ И ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ

На основу члана 54 Закона о државним службе-
ницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 
9 став 1 Уредбе о интерном и јавном конкурсу за 
попуњавање радних места у државним органима 
(„Службени гласник РС“, брoj 2/19) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 број: 112-11841/2019 од 27. 
новембра 2019. године оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

РАДНИХ МЕСТА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство државне управе и локалне самоу-
праве, Београд, Бирчанинова 6 

II Радна места која се попуњавају: 

1. Радно место за подршку праћењу 
стања у области система плата у 

јавном сектору
у звању млађи саветник, Група за 
уређивање система плата, Одсек 

за систем плата и каталогизацију и 
вредновање радних места у јавном 

сектору, Сектор за управљање људским 
ресурсима

1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну подршку и при-
купља податке неопходне за израду закона и дру-
гих прописа из делокруга Групе; пружа стручну 
подршку у припреми мишљења на нацрте закона, 
других прописа и стратешких докумената које при-
премају други органи; учествује у припреми миш-
љења о правилној примени прописа у области сис-
тема плата у јавном сектору; учествује у праћењу 
стања у области система плата у јавном сектору; 
учествује у припреми нацрта решења о исплати 
отпремнине државних службеника и намеште-
ника, учествује у припреми анализа, извештаја и 
информација из делокруга Групе; обавља и друге 
послове по налогу руководиоца Групе. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 1 
година радног искуства у струци или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; поло-
жен државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

2. Радно место за послове припреме 
каталога и вредновање радних места 

у јавном сектору
у звању саветник, Група за 

каталогизацију и вредновање радних 
места у јавном сектору, Одсек за систем 
плата и каталогизацију и вредновање 
радних места у јавном сектору, Сектор 

за управљање људским ресурсима
1 извршилац

Опис послова: Пружа стручну помоћ у праћењу 
припреме и примене Општег каталога радних 
места, односно звања, чинова, положаја и функ-
ција; учествује у припреми аката који се односе 
на успостављање Општег каталога радних места, 
односно звања, чинова, положаја и функција и 
вредновања и сврставања радних места у јавном 
сектору у платне групе и платне разреде; припре-
ма мишљења и објашњења о правилној примени 
Општег каталога радних места и аката којима се 
врши вредновање и сврставање радних места у 
јавном сектору у платне групе и платне разреде; 
припрема мишљења о иницијативама других орга-
на, организација и установа за измене и допуне 
Општег каталога; учествује у припреми и примени 
методологије за евалуацију радних места, учест-
вује у поступку вредновања радних места у јавном 
сектору на бази израђене методологије и утврђи-
вања међусобних односа радних места у свим 
деловима јавног сектора; учествује у обављању 
послова који се односе на сврставање радних мес-
та у платне групе и платне разреде; учествује у 
припреми стручних основа за припрему прописа 
из области плата у државним органима, јавним 
агенцијама, јавним службама, јединицама локал-
не самоуправе и аутономним покрајинама; учест-
вује у припреми прописа којима се уређује систем 
финансирања плата у државним органима, јавним 
агенцијама, јавним службама, јединицама локал-
не самоуправе и аутономним покрајинама; пружа 
стручну помоћ у праћењу припреме и примене 
акта којим се утврђују шифре радних места, звања 
и функција запослених, именованих, изабраних, 
постављених и ангажованих лица код корисника 
јавних средстава; прикупља податке, анализира и 
израђује извештаје којима се прати укупан биланс 
плата запослених у јавном сектору припрема и 
друге анализе, извештаје и информације из дело-
круга Групе; обавља и друге послове по налогу 
руководиоца Групе.

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правних или економских 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 факул-
тету; најмање 3 године радног искуства у струци, 
положен државни стручни испит; као и потребне 
компетенције за обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

3.Радно место за информатичку 
подршку

у звању млађи саветник, Сектор за 
стручно усавршавање

1 извршилац

Опис послова: Врши послове администрирања, 
подршке интерном пословању и одржавању соф-
тверских решења у делокругу Сектора; учествује 
у пословима администрирања услуга електронске 
управе из делокруга Сектора на порталу Минис-
тарства; пружа стручну подршку екстерним корис-
ницима софтверских решења из делокруга Секто-
ра; учествује у планирању изградње и унапређења 
софтверских решења у пословима из делокруга 
Сектора; прати рад софтверских решења и о томе 
припрема анализе, информације и извештаје и 
документује их; обавља и друге послове по налогу 
помоћника министра. 

Услови: стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-на-
учног поља техничко-технолошких или природ-
но-математичких наука на основним академским 

студијама 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским сту-
дијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године или специјалистичким сту-
дијама на факултету; најмање једна година радног 
искуства у струци или најмање 5 година радног 
стажа у државним органима; положен државни 
стручни испит, као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места.

Место рада: Београд.

4. Радно место за послове личног 
статуса грађана са иностраним 

елементом
у звању саветник, Одсек за лични статус 

грађана, Сектор за матичне књиге и 
регистре

1 извршилац

Опис послова: Прати примену међународних 
уговора и колизионих норми о решавању сукоба 
закона са прописима других земаља у статусним 
стварима и надлежностима са међународним еле-
ментом које се односе на матичне књиге; учествује 
у пословима пружања стручне помоћи у примени 
међународних уговора, као и колизионих норми 
о решавању сукоба закона са прописима других 
земаља у статусним стварима и надлежностима са 
међународним елементом и легализацијом испра-
ва у међународном правном саобраћају имаоци-
ма јавних овлашћења у вршењу послова матич-
них књига; остварује сарадњу са министарством 
надлежним за спољне послова ради пружања 
подршке у раду и примени прописа дипломат-
ско-конзуларним представништвима Републике 
Србије у иностранству у овој области; припрема 
мишљења о примени прописа о матичним књи-
гама; учествује у припреми нацрта решења по 
жалбама на првостепена решења имаоца јавних 
овлашћења у повереним пословима матичних 
књига и припреми одговора Управном суду на 
тужбе у управном спору против другостепених 
решења Министарства у овој области; учествује у 
припреми нацрта решења о датим овлашћењима 
за обављање пословa матичара, односно замени-
ка матичара; учествује у припреми решења којима 
се омогућава трајни и непрекидни приступ пода-
цима из извода из матичних књига; обавља и дру-
ге послове по налогу шефа Одсека. 

Услови: стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање 3 
године радног искуства у струци; положен држав-
ни стручни испит; као и потребне компетенције за 
обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

5. Радно место за подршку 
спровођењу и праћењу спровођења 

пројеката
у звању млађи саветник, Група за 

спровођење и праћење спровођења 
пројеката, Одељење за пројекте, Сектор 
за европске интеграције и међународну 

сарадњу
1 извршилац

Опис послова: Прикупља и обрађује податке 
и информације потребне за израду/ажурирање 
плана јавних набавки, спровођење јавних набав-
ки и плаћања за одобрене пројекте; учествује у 

Администрација и управа 
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припреми техничке документације за спровођење 
поступка јавне набавке и раду одбора за евалуа-
цију понуда на тендеру и сачињава извештаје о 
спровођењу пројеката, у одговарајућем формату; 
учествује у праћењу спровођења пројеката кроз 
контролу активности уговарача (административ-
на и теренска провера, провера испуњености 
захтева који се односе на видљивост пројеката и 
провера извештаја уговарача) и предузима мере 
и активности у циљу правилног и правовреме-
ног спровођења пројеката и уговора; припрема 
и обрађује информације за потребе сарадње са 
екстерним оцењивачима и ревизорима, и спро-
вођење препорука за унапређење спровођења 
пројеката; сарађује са унутрашњим јединицама у 
Министарству, другим организацијама и крајњим 
корисницима пројеката ради прикупљања инфор-
мација потребних за обезбеђивање свих пре-
дуслова за неометано спровођење пројеката; 
учествује у спровођењу правила и принципа за 
успостављање, функционисање и одрживост 
система индиректног управљања средствима ЕУ; 
обавља и друге послове по налогу руководиоца 
Групе. 

Услови: стечено високо образовање из науч-
не, односно стручне области из поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; најмање јед-
на година радног искуства у струци или најмање 5 
година радног стажа у државним органима; поло-
жен државни стручни испит; као и потребне ком-
петенције за обављање послова радног места. 

Место рада: Београд.

III Компетенције које се проверавају у 
изборном поступку: Сагласно члану 9 Закона о 
државним службеницима, кандидатима при запо-
шљавању у државни орган, под једнаким услови-
ма, доступна су сва радна места и избор кандидата 
се врши на основу провере компетенција. Избор-
ни поступак спроводи се из више обавезних фаза 
у којима се проверавају опште функционалне, 
посебне функционалне и понашајне компетенције 
и фазе у којој се спроводи интервју са комисијом.

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

Провера општих функционалних компе-
тенција за сва извршилачка радна места: 
1. организација и рад државних органа РС - прове-
раваће се путем теста (писмено);
2. дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
3. пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табела, табеларне калкулације), ако 
кандидат поседује важећи сертификат, потврду 
или други одговарајући доказ о поседовању знања 
и вештина из наведених области, на траженом 
нивоу и жели да на основу њега буде ослобођен 
тестирања компетенције - дигитална писменост, 
неопходно је да уз пријавни образац (уредно и у 
потпуности попуњен у делу *Рад на рачунару), 
достави и тражени доказ у оригиналу или овере-
ној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

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

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

За радно место под редним бројем 1:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативних послова (примену номотехнич-
ких и правно-техничких правила за израду прав-
них аката (усаглашеност прописа и општих аката 
у правном систему); припрема и израда стручних 
мишљења и образложења различитих правних 
аката (нацрта прописа, међународних уговора 
итд.), посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитички послови (изра-
да секторских анализа) и посебна функционална 
компетенција за радно место релеватни прописи 
из делокруга радног места (Закон о систему пла-
та запослених у јавном сектору и Закон о платама 
службеника и намештеника у органима аутономне 
покрајине и јединице локалне самоуправе) - про-
вераваће се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 2:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада нормативних послова (припрема и израда 
стручних мишљења и образложења различитих 
правних аката (нацрта прописа, међународних 
уговора итд.) и посебна функционална компетен-
ција за радно место релеватни прописи из дело-
круга радног места (Закон о систему плата запос-
лених у јавном сектору и Уредба о Каталогу радних 
места у јавним службама и другим  организацијама 
у јавном сектору) - провераваће се писмено путем 
симулације.
2. Посебна функционална компетенција за 
област рада студијско-аналитичких послова (при-
купљање и обраду података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) и посебна 
функционална компетенција за радно место про-
фесионално окружење (Стратегија реформе јавне 
управе и Акциони план за спровођење Стратегије 
реформе јавне управе) - провераваће се усмено 
путем симулације.

За радно место под редним бројем 3:
1. Посебна функционална компетенција за област 
рада информатички послови (TCP/IP i DNS и сер-
верски оперативни системи (MS Windows, Linux); 
базе података; системе дељења ресурса; инфор-
мациона безбедност) - провераваће се писмено 
путем симулације.
2. Посебна функционална компетенција за рад-
но место  професионално окружење и прописи 
из надлежности и организације органа (Закон 
о државним службеницима и подзаконски про-
пис који ближе уређује државни стручни испит и 
посебне стручне испите) и посебна функционална 
компетенција за радно место релевантни прописи 
из делокруга радног места (Закон о електронској 
управи) - провераваће се усмено путем симула-
ције.

За радно место под редним бројем 4:
1. Посебна функционална компетенција за област 

рада међународне сарадње и европских интегра-
ција (методологију праћења, примене и извешта-
вања о ефектима потписаних међународних спо-
разума), посебна функционална компетенција за 
за област рада управно-правних послова (општи 
управни поступак; посебне управне поступке.) и 
посебна функционална компетенција за радно 
место релевантни прописи из делокруга радног 
места (Закон о матичним књигама) - провераваће 
се писмено путем симулације.

За радно место под редним бројем 5:
1. Посебна функционална компетенција за радно 
место страни језик (енглески језик ниво Ц1) – про-
вераваће се писаним путем (тест).
2. Посебна функционална компетенција за област 
рада управљања фондовима ЕУ и међународном 
развојном помоћи (релевантни правни и стратеш-
ки оквир ЕУ (који се односи на Инструмент за прет-
приступну помоћ као и Кохезиону политику ЕУ); 
процес управљања пројектним циклусом у кон-
тексту ЕУ програма) и посебна функционална ком-
петенција за радно место професионално окру-
жење и прописи из надлежности и организације 
органа (Закон о министарствима) - провераваће се 
писмено путем симулације.

Напомена: Ако кандидат поседује важећи сер-
тификат, потврду или други одговарајући доказ 
о знању енглеског језика, на траженом нивоу, и 
жели да на основу њега будете ослобођен тести-
рања компетенције знање страног језика, неоп-
ходно је да уз пријавни образац (уредно и у потпу-
ности попуњен у делу *Знање страних језика који 
су тражени конкурсом), достави и тражени доказ у 
оригиналу или овереној фотокопији.

Комисија може одлучити да се кандидату изврши 
провера наведене компетенције, ако увидом у дос-
тављени доказ не може потпуно да оцени поседо-
вање ове компетенције.

Информације о материјалима за припрему канди-
дата за проверу посебних функционалних коме-
тенција могу се наћи на интернет презентацији 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве www.mduls.gov.rs.

Провера понашајних компетенција за сва 
извршилачка радна места: Понашајне компе-
тенције (управљање информацијама, управљање 
задацима и остваривање резултата, орјентација 
ка учењу и променама, изградња и одржавање 
професионалних односа, савесност, посвећеност 
и интегритет) - провераваће се путем психо-
метријских тестова, узорка понашања и интервјуа 
базираном на компетенцијама.

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

IV Адреса на коју се подноси попуњен 
образац пријаве: Пријаве на конкурс шаљу се 
поштом на адресу Министарство државне упра-
ве и локалне самоуправе, Бирчанинова 6, 11000 
Београд или се предају непосредно на писарницу 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве, Бирчанинова 6, 11000 Београд, са назна-
ком „За јавни конкурс” или електронским путем 
на адресе: marija.krstovic@mduls.gov.rs или tatjana.
jovanovic@mduls.gov.rs. 
Напомена: Ако се пријава подноси електронским 
путем, на месту које је предвиђено за потпис уноси 
се име и презиме кандидата, а кандидат пријаву 
потписује пре почетка прве фазе изборног поступ-
ка.

Администрација и управа
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V Лица задужена за давање обавештења о 
конкурсу: Татјана Јовановић и Марија Крстовић, 
тел. 011/26-86-855 од 9.00 до 13.00 часова.

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

VII Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 дана и почиње да тече наред-
ног дана од дана објављивања јавног конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање.

VIII Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима 
и Министарства државне управе и локалне само-
управе или у штампаној верзији на писарници 
Министарства државне управе и локалне самоу-
праве, Бирчанинова број 6, Београд.

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

IX Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом државном стручном испиту, подносе доказ 
о положеном правосудном испиту), оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у 
струци (потврда, решење и други акти из којих се 
види на којим пословима, у ком периоду и са којом 
стручном спремом је стечено радно искуство).

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фото-
копији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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 пове-
рени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије доку-
мената које су оверене пре 1. марта 2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама.

Напомена: Законом о општем управном поступ-
ку („Службени гласник РС“, број 18/16) прописано 
је, између осталог, да су органи у обавези да по 
службеној дужности, када је то непходно за одлу-
чивање у складу са законским роковима, бесплат-

но размењују, врше увид, обрађују и орибављају 
личне податке о чињеницима садржаним у служ-
беним евиденцијама, осим ако странка изричито 
изјави да ће податке прибавити сама.

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

X Рок за подношење доказа: Кандидати који 
су успешно прошли претходне фазе изборног 
поступка, пре интервјуа са Конкурсном комисијом 
позивају се да у року од  (5) пет радних дана од 
дана пријема обавештења доставе наведене дока-
зе 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 доказа 
не испуњавају услове за запослење, писмено се 
обавештавају да су искључени из даљег изборног 
поступка.

Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства. 

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 фотокопији, 
према услову о дужини радног искуства у струци 
из радних места на која конкуришу. 

XI Врста радног односа: За сва радна места 
радни однос заснива се на неодређено време.

XII Датум и место провере компетенција 
кандидата у изборном поступку: Са канди-
датима чије су пријаве благовремене, допуште-
не, разумљиве, потпуне и који испуњавају услове 
предвиђене огласом о јавном конкурсу, на основу 
података наведених у обрасцу пријаве на конкурс, 
изборни поступак ће се спровести, почев од 18. 
фебруара 2020. године, о чему ће кандидати бити 
обавештени писаним путем на адресе које су наве-
ли у својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција обавиће се у Служби 
за управљање кадровима, у Палати „Србија“ Нови 
Београд, Булевар Михаила Пупина 2 (источно кри-
ло). Провера посебних функционалних компетен-
ција и интервју са Конкурсном комисијом обавиће 
се у просторијама Министарства државне управе 
и локалне самоуправе. Кандидати који су успешно 
прошли једну фазу изборног поступка обавешта-
вају се о датуму, месту и времену спровођења 
наредне фазе изборног поступка на контакте 
(бројеве телефона или email адресе), које наведу у 
својим обрасцима пријаве.

Напомене: Као државни службеник на изврши-
лачком радном место, може да се запосли и лице 
које нема положен државни стручни испит, али је 
дужно да га положи у прописаном року. Положен 
државни стручни испит није услов, нити предност 
за заснивање радног односа. Пробни рад је обаве-
зан за све који први пут заснивају радни однос у 
државном органу. Пробни рад за радни однос на 
неодређено време траје шест месеци. Државни 

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

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар државне управе и локалне 
самоуправе.

Овај конкурс се објављује на интернет презента-
цији (www.mduls.gov.rs) и огласној табли Минис-
тарствa државне управе и локалне самоуправе, 
на интернет презентацији Службе за управљање 
кадровима (www.suk.gov.rs), на порталу е-управе, 
на интернет презентацији, огласној табли и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

Администрација и управа

Посао се не чека, посао се тражи
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МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ,
НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

На основу чл. 54 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18), члана 9 став 1 Уред-
бе о интерном и јавном конкурсу за попуњавање 
радних места у државним органима („Службени 
гласник РС”, бр. 2/19), Министарство просвете, 
науке и технолошког развоја оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 
РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ 
И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА

I Орган у коме се радна места попуњавају: 
Министарство просвете, науке и технолошког раз-
воја Београд, Немањина 22-26

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место просветног инспектора 
у установама високог образовања и 
ученичког и студентског стандарда 

и планирање и унапређење рада 
просветне инспекције

разврстано у звање самостални 
саветник, у Сектору за инспекцијске 

послове - Одсек за инспекцијске послове 
у установама високог образовања и 
ученичког и студентског стандарда

2 извршиоца

Опис послова: Спроводи инспекцијски надзор 
и превентивно деловање у установама високог 
образовања и ученичког и студентског стандарда 
и нерегистрованим субјектима и обавља послове у 
апликацији еИнспектор; подноси пријаве надлеж-
ним органима у складу са својим овлашћењима 
и закључује споразуме о признавању прекршаја; 
поступа по представкама и извештава подносио-
це о предузетим радњама и мерама и даје оба-
вештења странкама; води евиденције о изврше-
ним инспекцијским надзорима и пружа стручну и 
саветодавну помоћ надзираном субјекту у сложе-
нијим стварима; анализира извештаје о самопро-
вери и самопроцени надзираних субјеката; учест-
вује у изради предлога контролних листа, плана 
инспекцијског надзора и годишњег извештаја о 
раду; прати примену прописа и стање из дело-
круга рада инспекције и израђује предлоге за 
унапређивање и уједначавање рада просветних 
инспектора и предлаже неопходне мере; припре-
ма предлоге иницијатива за измене и доношење 
нових прописа; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека

Услови: Високо образовање на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије и специјалистичке академске 
студије), по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године, однос-
но на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по пропису који је уређивао високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, поло-
жен државни стручни испит, најмање пет годи-
на радног искуства у струци, положен испит за 
инспектора; као и потребне компетенције за рад 
на радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14.

2. Руководилац школске управе
разврстано у звање виши саветник, 
у Одељењу за координацију рада 

школских управа, Школска управа 
Београд

1 извршилац

Опис послова: Руководи, планира и организује 
рад Школске управе, координира и надзире рад 
државних службеника и пружа стручну помоћ 
државним службеницима у Школској управи у 
поступању по представкама грађана и устано-
ва; стара се о листама запослених у установама 
образовања и васпитања који остварују право на 
преузимање при Школској управи; координира 
спровођење стручног усавршавања и развојног 
планирања у установама; стара се о благовреме-
ном протоку информација и података за потребе 
установа и Министарства; прати и обавља струч-
но-педагошки надзор и спољашње вредновање у 
складу са законом којим се утврђују основе систе-
ма образовања и васпитања; остварује сарадњу 
са јединицама локалне самоуправе, просветном 
инспекцијом, Заводом за унапређивање образо-
вања и васпитавања, Заводом за вредовање ква-
литета образовања и васпитања и другим институ-
цијама; учествује у планирању развоја образовања 
и васпитања на подручју Школске управе и 
праћењу његовог остваривања; координира при-
купљање статистичких података о запосленима и 
ученицима од установа образовања и васпитања 
који служе као основа утврђивања, планирања и 
спровођења образовне и финансијске политике и 
обједињавање и обраду података о запосленима 
и ученицима у установама образовања и васпи-
тања и припрему анализа и извештаја за потре-
бе Министарства; стара се о несметаном протоку 
података у оквиру јединственог информационог 
система Министарства; обавља и друге послове по 
налогу начелника Одељења. 

Услови: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких, природно-математичких, тех-
ничко-технолошких наука или образовно-умет-
ничког поља Уметности на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или спе-
цијалистичким студијама на факултету, положен 
стручни испит у области образовања, односно 
лиценца за наставника, васпитача или стручног 
сарадника, стручни рад објављен у међународ-
ним или домаћим часописима или зборницима 
са рецензијом, односно одобрени уџбеник, при-
ручник или друго наставно средство, остварене 
резултате у развоју образовања и стечен профе-
сионални углед, најмање осам година радног иску-
ства у области образовања и васпитања, положен 
државни стручни испит и испит за просветног 
саветника, као и потребне компетенције за рад на 
радном месту.

Место рада: Београд, Захумска 14

3. Радно место за административно-
управне послове

разврстано у звање сарадник, у 
Одељењу за координацију рада 

школских управа, Школска управа 
Београд

1 извршилац

Опис послова: Обавља административне посло-
ве у надлежности Школске управе и сарађује са 
другим унутрашњим јединицама Министарства 
у обављању послова Школске управе; води еви-
денцију о спровођењу стручно-педагошког над-
зора и обављању других послова Школске упра-

ве; прикупља податке из установа и прослеђује 
дописе и информације установама; обједињава 
статистичке податке о запосленима и ученицима 
у Школској управи; пружа подршку установама и 
просветним саветницима у анализи, прикупљању 
и складиштењу података; обавља и друге послове 
по налогу руководиоца Школске управе.

Услови: високо образовање из поља друштве-
но-хуманистичких или техничко- технолошких 
наука на основним академским студијама у оби-
му од 180 ЕСПБ бодова, основним струковним 
студијама, односно на студијама у трајању до 
три године, најмање три године радног искуства 
у струци, положен државни стручни испит, као и 
потребне компетенције за рад на радном месту.
  
Место рада: Београд, Захумска 14

III Фазе изборног поступка и учешће кан-
дидата: Изборни поступак се спроводи из више 
обавезних фаза и то следећим редоследом: прове-
ра општих функционалних компетенција, провера 
посебних функционалних компетенција, провера 
понашајних компетенција и интервју са Конкурс-
ном 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 провери следеће 
компетенције у истој или наредној фази. 

Кандидатима који учествују у изборном поступку 
прво се проверавају опште функционалне компе-
тенције.

У изборном поступку за сва извршилачка 
радна места проверавају се:
Опште функционалне, компетенције и то:
• организација и рад државних органа Републике 
Србије - провераваће се путем теста (писмено);
• дигитална писменост - провераваће се реша-
вањем задатака (практичним радом на рачунару);
• пословна комуникација - провераваће се путем 
симулације (писмено).

Напомена: У погледу провере опште функцио-
налне компетенције „дигитална писменост“ (посе-
довању знања и вештина у основама коришћења 
рачунара, основама коришћења интернета, обра-
ди текста и табеларне калкулације), ако учесник 
конкурса поседује важећи сертификат, потвр-
ду или други одговарајући доказ о поседовању 
знања и вештина из наведених 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 тра-
жени доказ у оригиналу или овереној фотокопији. 
Конкурсна комисија може одлучити да се канди-
дату изврши провера наведене компетенције, ако 
увидом у достављени доказ не може потпуно да 
оцени поседовање ове компетенције. Информа-
ције о материјалима за припрему кандидата за 
проверу општих функционалних компетенција 
могу се наћи на интернет презентацији Службе за 
управљање кадровима, www.suk.gov.rs.

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

За радно место под редним бројем 1:
Посебна функционална компетенција за област 
рада инспекцијски послови (поступак инспекцијс-

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs



Бесплатна публикација о запошљавању 2305.02.2020. |  Број 867 |   

ког надзора и основе методологије анализе ризи-
ка) - провераваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања и 
анализирања доступних информација) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - прописи из надлежности органа 
(Закон о просветној иснпекцији, Закон о високом 
образовању, Закон о ученичком и студентском 
стандарду) - провераваће се путем симулације 
(усмено).

За радно место под редним бројем 2:
Посебна функционална компетенција за област 
рада послови руковођења (стратегије и канали 
комуникације) - провераваће се путем симулације 
(писмено).
Посебна функционална компетенција за област 
рада стручно-педагошки надзор над радом предш-
колских установа, школа и школа са домом учени-
ка (методологија стручно-педагошког надзора над 
радом наставника, васпитача, стручног сарадни-
ка, директора и установе) - провераваће се путем 
симулације (усмено).
Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - прописи из надлежности органа 
(Правилник о стандардима компетенција директо-
ра установа образовања и васпитања) - провера-
ваће се путем симулације (усмено).

За радно место под редним бројем 3:
Посебна функционална компетенција за област 
рада студијско-аналитички послови (прикупљање 
и обрада података из различитих извора, 
укључујући и способност критичког вредновања 
и анализирања доступних информација) провера-
ваће се путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за област 
рада прописи из делокруга радног места (Уредба 
о канцеларијском пословању) - провераваће се 
путем симулације (писмено).
Посебна функционална компетенција за одређе-
но радно место - прописи из надлежности органа 
(Закон о основама система образовања и васпи-
тања) - провераваће се путем симулације (писме-
но).

Информације о материјалима за припрему кан-
дидата за проверу посебних функционалних 
комптенција могу се наћи на сајту Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја: http://
www.mpn.gov.rs/konkursi-i-javni-pozivi/konkursi-za-
popunjavanje-izvrsilackih-radnih-mesta-u-mpntr/.

V Провера понашајних компетенција: Пона-
шајне компетенције за радна места под редним 
бројевима 1. и 3. (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет провераваће се путем 
психометријских тестова) - стандардизованим 
инструментом (писмено) и путем интервјуа бази-
раном на компетенцијама (усмено).

Понашајне компетенције за раднo местo под 
редним бројем 2. (управљање информацијама, 
управљање задацима и остваривање резултата, 
оријентација ка учењу и променама, изградња и 
одржавање професионалних односа, савесност, 
посвећеност и интегритет, управљање људ-
ским ресурсима) - провераваће се путем психо-
метријских тестова) - стандардизованим инстру-
ментом (писмено) и путем интервјуа базираном на 
компетенцијама (усмено).

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: Образац 
пријаве на јавни конкурс шаље се поштом или 
предаје непосредно на писарници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, 11000 Бео-
град, Немањина 22-26, са назнаком „За јавни кон-
курс за попуњавање извршилачког радног места”. 

VIII Лице које је задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Драгица Мило-
шевић, телефон: 011/3631-256.

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

X Рок за подношење пријава: Рок за подно-
шење пријава је 8 (осам) дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодич-
ном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

XI Пријава на јавни конкурс врши се на 
Обрасцу пријаве који је доступан на интернет 
презентацији Службе за управљање кадровима и 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја или у штампаној верзији на писарници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
Београд, Немањина 22-26.

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

XII Докази које прилажу кандидати који су 
успешно прошли фазе изборног поступка 
пре интервјуа са Конкурсном комисијом: 
оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту за 
рад у државним органима (кандидати са положе-
ним правосудним испитом уместо доказа о поло-
женом 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); оригинал или оверена фотоко-
пија доказа о положеном испиту за инспектора 
(само за радно место под редним бројем 1); ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о положеном 
испиту за просветног саветника (само за радно 
место под редним бројем 2); оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном стручном 
испиту у области образовања, односно лиценца 
за наставника, васпитача или стручног сарадника 
(само за радно место под редним бројем 2); доказ 

о објављеном стручном раду у међународним или 
домаћим часописима или зборницима са рецен-
зијом, односно одобреном уџбенику, приручнику 
или другом наставном средству у оригиналу или 
овереној фотокопији или штампани примерак 
доказа који је објављен у електронској форми са 
назнаком о линку са кога се стручни рад, уџбеник, 
приручник или друго наставно средство може пре-
узети и доказ о оствареним резултатима у развоју 
образовања, стеченом професионалном угледу 
(награде, признања, препоруке и др.) у оригиналу 
или овереној фотокопији (само за радно место под 
редним бројем 2).

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

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузет-
но у градовима и општинама у којима нису име-
новани јавни бележници, приложени докази могу 
бити оверени у основним судовима, судским једи-
ницама, пријемним канцеларијама основних судо-
ва, односно општинским управама као поверени 
посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије 
докумената које су оверене пре 1. марта 2017. 
године у основним судовима, односно општинским 
управама. 

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 прије-
ма 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 испуња-
вају услове за запослење, писмено се обавешта-
вају да су искључени из даљег изборног поступка. 
Докази се достављају на наведену адресу Минис-
тарства.

XIV Трајање радног односа: за сва радна мес-
та радни однос се заснива на неодређено време. 

Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу, подлежу пробном раду од 
шест месеци. Кандидати без положеног државног 
стручног испита за рад у државним органима при-
мају се на рад под условом да тај испит положе до 
окончања пробног рада. Кандидати без положе-
ног испита за просветног саветника примају се на 
рад под условом да тај испит положе до окончања 
пробног рада. Кандидати без положеног испита за 
инспектора примају се на рад под условом да тај 
испит положе до окончања пробног рада. 

Чланом 9 Закона о државним службеницима, про-
писано је да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна 
сва радна места и да се избор кандидата врши 
на основу провере компетенција. Кандидати са 
положеним државним стручним испитом немају 
предност у изборном поступку у односу на кан-
дидате без положеног државног стручног испита. 
Кандидати са положеним испитом за просветног 
саветника немају предност у изборном поступку 
у односу на кандидате без положеног испита за 
просветног саветника. Кандидати са положеним 
испитом за инспектора немају предност у избор-
ном поступку у односу на кандидате без положе-
ног испита за инспектора.

Администрација и управа 
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XV Датум и место провере компетенција 
учесника конкурса у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и који испуњавају 
услове предвиђене огласом о јавном конкурсу, на 
основу података наведених у обрасцу пријаве на 
конкурс, изборни поступак ће се спровести почев 
од 03. марта 2020. године, о чему ће учесници кон-
курса бити обавештени на начин који су навели у 
својим пријавама.

Провера општих функционалних компетенција и 
понашајних компетенција ће се обавити у просто-
ријама Службе за управљање кадровима, у Палати 
„Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
(источно крило). Провера посебних функционал-
них компетенција и интервју са Конкурсном коми-
сијом ће се обавити у просторијама Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, Београд, 
Немањина 22-26.

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

XVI Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из мати-
чне књиге рођених, уверење о држављанству, 
уверење о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима/уверење о положе-
ном правосудном испиту/ уверења о положеном 
испиту за инспектора.

Законом о општем управном поступку („Службени 
гласник РС“, бр. 18/16 и 95/18 - аутентично тума-
чење) прописано је, између осталог, да је орган 
дужан да по службеној дужности, у складу са зако-
ном, врши увид у податке о чињеницама неоп-
ходним 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 евиденција када је то неопходно за 
одлучивање, осим ако странка изричито изјави да 
ће те податке прибавити сама (члан 103. став 3). 

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

Напомене: Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве биће одбачене. 
Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју 
је именовао министар просвете, науке и техно-
лошког развоја.

Овај конкурс објављује се на веб-страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја 
www.mpn.gov.rs, на веб-страници Службе за упра-
вљање кадровима: www.suk.gov.rs, на порталу 
e-Управе, на огласној табли, веб-страници и пери-
одичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

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

ПРИЈЕПОЉЕ

МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ 
ПОСЛОВА

ДИРЕКЦИЈА ПОЛИЦИЈЕ
ПОЛИЦИЈСКА УПРАВА У 

ПРИЈЕПОЉУ

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 чланом 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 попуњавају радна мес-
та: Министарство унутрашњих послова, Дирек-
ција полиције, Полицијска управа у Пријепољу, 
Одељење саобраћајне полиције, Одсек за сао-
браћајно-техничке послове

Место рада: 
Полицијска управа у Пријепољу, Душана Дучића 
1, Пријепоље

Радно место које се попуњава: 

Официр саобраћајне полиције за 
саобраћајно-техничке послове у 

подручним полицијским управама
1 извршилац, утврђено под редним 

бројем 03.33.4.1.2 у Акту о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних 
места у Министарству унутрашњих 

послова

Врста радног односа: радни однос на неодређе-
но време или на одређено време у својству при-
правника. 

Опис послова: Примењује на терену позитив-
но правне прописе, врши контролу и регулисање 
саобраћаја (санкционише прекршаје); предузима 
превентивне мере на унапређењу безбедности 
саобраћаја; врши надзор над испуњеношћу про-
писаних услова за рад правних лица у области 
техничких прегледа возила и оспособљавања кан-
дидата за возаче; врши надзор над испуњеношћу 
прописаних услова за насељено место у погледу 
услова за полагање практичног испита за возаче; 
врши надзор над радом правних лица у области 
техничких прегледа возила и оспособљавања 
кандидата за возаче; контролише возила прав-
них лица која оспособљавају кандидате за возаче 
и комерцијалних возила; врши надзор организа-
ције послова безбедности саобраћаја код субјека-
та који обављају превоз у друмском саобраћају; 
врши надзор над привременом саобраћајном сиг-
нализацијом; сачињава решења о привременој 
забрани обављања оспособљавања кандидата 
за возаче; предузима мере за утврђивање одго-
ворности за повреде одредби закона откривених 
приликом надзора; сачињава предлоге тумачења, 
мишљења и одговора у вези обављања саобраћај-
но-техничких послова; реализује планове појача-
не контроле учесника у саобраћају на путу.

Услови: стечено високо образовање по Зако-
ну о универзитету у трајању од најмање четири 
године или високо образовање стечено на сту-
дијама I степена - основне академске студије или 
специјалистичке струковне студије, у обиму 240 
ЕСПБ бодова, из научних области саобраћајно 

инжењерство или машинско инжењерство у окви-
ру образовно-научног поља техничко-технолошке 
науке. Кандидати од стечених 240 ЕСПБ бодова 
морају имати најмање 180 ЕСПБ бодова из наве-
дених научних области. Као посебан услов за рад 
на наведеном радном месту захтева се полицијска 
обука основног нивоа, уколико кандидат исту 
поседује и возачка дозвола Б категорије. Канди-
дати морају да испуњавају опште услове за рад у 
државним органима предвиђене законом, посебне 
услове прописане Законом о полицији (члан 137 
и 138) и Правилником о унутрашњем уређењу и 
систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова. Уколико кандидати имају 
више од 30 година живота, неопходно је да имају 
најмање 3 године радног стажа у струци.

У изборном поступку проверавају се:
Формално-правни услови - увидом у податке из 
пријаве и на основу расположиве документације;
Психолошки захтеви и базичне компетенције - 
стандардизованим психолошким тестовима и пси-
холошким интервјуом; 
Техничке компетенције (знања и вештине) - писа-
ним тестом знања који садржи и питање у виду 
решавања конкретног проблема, задатка и ситуа-
ције (студија случаја); 
Здравствена способност - обављањем лекарског 
прегледа у референтној здравственој установи; 
Интервју - полуструктурисаним интервјуом. 

Знања, вештине и стручна оспособљеност, 
потребне за рад на радном месту, а које се 
проверавају и оцењују у изборном поступ-
ку су: 
- познавање организације, надлежности и дело-
круга рада Министарства; 
- познавање правних прописа из надлежности 
Министарства; 
- знање из области рада на радном месту, у складу 
са описом посла радног места; 
- познавање полицијских овлашћења;
- активно коришћење информационих техноло-
гија  и средстава везе.

Датум оглашавања: 30.01.2020. године.

Овај оглас објављује се на интранет и интернет 
страници Министарства унутрашњих послова, 
огласним таблама у Полицијској управи у Прије-
пољу и Сектору за људске ресурсе, у дневном 
листу „Политика“ и на интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе 
за запошљавање. 

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

Адреса на коју се подносе пријаве на конкурс: 
Министарство унутрашњих послова, Сектор за 
људске ресурсе, Група за људске ресурсе ПУ 
Пријепоље, Душана Дучића 1, 31300 Пријепоље 
(писарница Полицијске управе у Пријепољу или 
путем поште), са назнаком - за јавни конкурс за 
радно место „Официр саобраћајне полиције за 
саобраћајно-техничке послове у подручним поли-
цијским управама у Одсеку за саобраћајно-технич-
ке послове, Одељење саобраћајне полиције, ПУ 
Пријепоље”. 

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су: Ивана Јањушевић, 033/711-946, у периоду од 
11.00 до 12.00 часова, сваког радног дана. 

Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 
Образац пријаве на конкурс - дат је уз овај оглас, 
чини његов саставни део и исти је неопходно 

Администрација и управа

www.nsz.gov.rs
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попунити и својеручно потписати; кратка биогра-
фија; оверена фотокопија дипломе о стеченом 
образовању у складу са прописаним условом у 
погледу образовања; оригинал или оверена фото-
копија извода из матичне књиге рођених Репу-
блике Србије; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије (са 
датумом издавања не старијим од шест месеци); 
оригинал уверења основног и вишег суда да се 
против кандидата не води кривични поступак (са 
датумом издавања не старијим од шест месеци); 
очитана лична карта са чипом или оверена фото-
копија личне карте која није чипована; оверена 
фотокопија радне књижице или извода из елек-
тронске базе података Централног регистра Фон-
да за пензијско-инвалидско осигурање; оверене 
фотокопије исправа 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), уколико кандидат исто поседује; 
оверена фотокопија исправа којима се доказују 
подаци о стручном оспособљавању, усавршавању 
и посебним областима знања (уколико кандидат 
исто поседује); оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту (уколико кандидат 
исто поседује); доказ да кандидат има пријавље-
но пребивалиште на територији Републике Србије 
- најмање годину дана непрекидно пре дана под-
ношења пријаве на јавни конкурс; оверена фото-
копија доказа о завршеној полицијској обуци 
основног нивоа, уколико кандидат исту поседује; 
оверена фотокопија возачке дозволе Б катего-
рије; изјава у којој се кандидат опредељује да ли 
ће сам прибавити податке о чињеницама о којима 
се води службена евиденција или ће то орган учи-
нити уместо њега.

Образац изјаве дат је уз овај оглас и исти је неоп-
ходно попунити и својеручно потписати. 

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изу-
зетно 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 приложити фотокопије 
докумената које су оверене пре 01.03.2017. године 
у основним судовима, односно општинским упра-
вама. 

Датум отпочињања изборног поступка: 25.02.2020. 
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 матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, уверење Основног и Вишег суда да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
доказ да кандидат има пријављено пребивалиште 
на територији Републике Србије - најмање годи-
ну дана непрекидно пре дана подношења пријаве 
на јавни конкурс и доказ о завршеној полицијској 
обуци основног нивоа.

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 изри-
чито изјави да ће податке прибавити сама. Ако 
странка у року не поднесе личне податке неоп-
ходне 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 кандидат 
учини сам.

Пријаву на конкурс може поднети и кандидат који 
нема завршену полицијску обуку основног ниво, 
те ће исти уколико буде изабран по спроведе-
ном јавном конкурсу, решењем о пријему бити 
обавезан да наведени посебнан услов испуни у 
року од највише две године од дана пријема, а у 
складу са Правилником о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Министарству 
унутрашњих послова

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

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

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

Администрација и управа

Највећа понуда слободних послова на једном месту
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                        Трговина и услуге

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД
“ХЕЛМОН” ДОО
11070 Нови Београд

Булевар Михаила Пупина 10м
тел. 063/809-41-61

Контролор на техничком прегледу 
возила

пробни рад 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме, сао-
браћајни техничар, ауто-механичар, радно иску-
ство 12 месеци, возачка дозвола Б категорије. 
Пријаве слати на e-mail: helmondoo@gmail.com, у 
року од 30 дана од дана објављивања огласа.

АС И СТР МИОЉУБ ЋУРЧИЋ ПР 
БЕОГРАД

Београд, Војводе Скопљанца 31

Руководилац ауто-сервиса

УСЛОВИ: виша или висока стручна спрема - смер 
моторна возила и возила са унутрашњим сагоре-
вањем.

Самостални ауто-електричар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме - аутое-
лектричарски смер.

Самостални ауто-механичар
2 извршиоца

УСЛОВИ: средњи степен стручне спреме – 
ауто-механичарски смер.

Административни радник

УСЛОВИ: висока стручна спрема.

ОСТАЛО: Трајање конкурса: до попуне. Начин 
конкурисања: директан контакт са послода-
вцем, на адреси Војводе Скопљанца 31, од 10.00 
до 12.00, особа за контакт: Бојана Николић, или 
слање пријаве на имејл: autoservismiki@beotel.rs.

ЕУРО МОТУС ТРАНСПОРТ ДОО
11050 Београд, Војислава Илића 145

Ауто-механичар

Опис посла: сервисирање теретних и прикључних 
возила; поправка  електричних склопова на вози-
лима.

УСЛОВИ: средња стручна спрема саобраћајне 
струке – ауто-механичар; искуство на пословима 
поправке теретних и прикључних возила најмање 
две године; возачка дозвола Б категорије. Рок за 
конкурисање 28.02.2020. Пријаве на конкурс сла-
ти на e-mail: transport@euromotus.rs. Контакт теле-
фон за информације 066/8041-739.

„MINTH AUTOMOTIVE EUROPE” 
DOO

Лозница, Јована Цвијића 20
e-mail: jovanovic.katarina@minthgroup.com

Књиговођа - рачуновођа

Дужности: књиговодствене активности; раз-
на плаћања; обрачун пореза и доприноса; при-
мање и завођење рачуна; припрема пословиних 
извештаја; обрада пријаве ПДВ-а и други послови 
из делокруга рада.

УСЛОВИ: средња школа, висока школа, факултет; 
минимум 2 године радног искуства на истим посло-
вима; познавање енглеског језика на средњем 
нивоу; пожељно је поседовање лиценце. CV 
проследити на e-mail адресу: jovanovic.katarina@
minthgroup.com.

„ДОБЕРГАРД“ ДРУШТВО ЗА
ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО 

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ, ПРУЖАЊЕ 
УСЛУГА И ИНЖЕЊЕРИНГ ДОО 
11000 Београд - Звездара, Школски трг 5

Службеник обезбеђења
место рада Панчево

2 извршиоца

УСЛОВИ: лиценца за вршење основних послова 
службеника обезбеђења - без оружја, лиценца 
за вршење основних послова службеника обез-
беђења - са оружјем. Рад у сменама. Слање прија-
ве за посао мејлом, јављање кандидата на кон-
такт телефон: 011/655-7144, 060/2522-806, gorica.
draskovic@dobergard.co.rs.

“АЛКА ПЛУС” ДОО - ВАЉЕВО
11070 Нови Београд

Антифашистичке борбе 33
тел. 065/555-56-15

Администратор друштва
на одређено време до 12 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме у било којем 
занимању, знање рада на рачунару (Word, Excel, 
e-mail), пожељна лиценца за посредовање у оси-
гурању, пробни рад 3 месеца. Пријаве слати у року 
од 15 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.

РАДЊА ЗА ПРОИЗВОДЊУ И 
ДИЗАЈНИРАЊЕ ОДЕЋЕ

МИЛИЦА ТРИЧКОВИЋ „DESIGN“
Гаџин Хан бб

Кројач/шивач

УСЛОВИ: радник за рад на кројењи и шивењу са 
било којом средњом стручном спремом и иску-
ством од годину дана. Заинтересовани кандиати 
могу да се јаве на телефон: 063/428-699.

Продавац у бутику

УСЛОВИ: потребно је радно искуство у продаји. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на теле-
фон: 063/428-699.

„ВИНДИЈА“ ДОО ЛАЈКОВАЦ
Лајковац, Београдски пут 37

Возач - дистрибутер

УСЛОВИ: Позиције су отворене у Београду, Новом 
Саду, Нишу и Лајковцу. Потребно је да кандида-
ти поседују возачку дозволу Ц категорије и рад-
но искуство од најмање 12 месеци. Конкурисање 
путем мејла: prijava.posao@vindija.hr.

Радник у магацину

УСЛОВИ: Позиције су отворене у Београду, Новом 
Саду, Нишу и Лајковцу. Неопходно је да кандидати 
поседују возачку дозволу Б категорије, да познају 
рад на рачунару, као и елементарно познавање 
енглеског језика. Радно искуство од најмање 12 
месеци. Конкурисање путем мејла: prijava.posao@
vindija.hr.

BEAUTY FACTORY BY JELENA
11271 Сурчин

Војвођанска 386д
тел. 060/0125-308

e-mail: sjelena513@gmail.com

Женски фризер
са непуним радним временом од 36 сати 

недељно
4 извршиоца

УСЛОВИ: III степен стручне спреме одговарајућег 
занимања, пробни рад 30 дана. Рок за пријављи-
вање је 30 дана од дана објављивања огласа.

УРМАС ЛИФТ
11000 Београд, Висока 31б

тел. 064/191-0770
e-mail:urmaslift@gmail.com

Сервисер-електричар

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, електричар, 
возачка дозвола Б категорије, радно искуство није 
битно. Пријаве слати на мејл адресу: urmaslift@
gmail.com. Оглас важи до попуне.

Трговина и услуге

Пословни центри НСЗ

Посао се не чека, 
посао се тражи
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CHICKEN TRICK DOO
18000 Ниш

Булевар доктора Зорана Ђинђића бб

Радник за рад на припреми и продаји 
хране

2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати могу да јаве на телефон: 
069/1755-515.

„ESSEX BALKAN“ DOO
23000 Зрењанин, Индустријска зона Југоисток

ИТ техничар за инфраструктуру

Опис посла: одговоран за подршку и одржавање 
ИТ инфраструктуре на нивоу фабрике и Essex 
Europe, укључујући: сервере, опрему (хардвер) 
корисника и мрежни хардвер (опрему), софтвер 
и конфигурације; одговоран за подршку крајњег 
корисика - делује као прва линија ИТ подршке 
корисницима у фабрици и Essex Europe; снабде-
вање, конфигурација, инсталација и решавање 
проблема са мрежним хардвером и софтвером 
за сервер и за корисника; управљање налози-
ма - креирање, брисање, модификација налога 
на свим системима; инсталација, конфигурација 
и решавање проблема са паметним телефоном; 
даљински приступ и ВПН услуге; праћење доступ-
ности главних критичних инфраструктурних еле-
мената; инсталација, конфигурација и решавање 
проблема са штампачем; администрација систем-
ских и апликационих сервера интернет и firewall 
услуге, сигуран приступ интернету; ЛАН жичане и 
WiFi мрежне услуге, одобрава приступ и осигурава 
доступност мрежних ресурса као што су датотеке; 
обезбеђује доступност веза између Essex сајтова 
и европских/глобалних услуга (сервиса); стара 
се да су копије података доступне корисницима 
у случају ненамерног брисања, измене или губит-
ка; skype for Business softver за сарадњу и Polycom 
room видео конференцијске услуге.

УСЛОВИ: минимум IV степен, сертификати у 
области ИТ-а, искуство у индустрији пожељно. 
Посебни захтеви: широко познавање оперативних 
система (клијента и сервера); широко познавање 
мрежне инфраструктуре; основно знање о без-
бедности и резервној технологији (концепти без-
бедности и резервних копија, заштитни зидови, 
антивирусни системи, резервни системи, ВПН) је 
неопходно. Знање о технологијама складиштења 
(NetApp), платформама за виртуелизацију 
(VMvare), ВоИП технологијама, фабричким скене-
рима / ручним уређајима и термалним штампачи-
ма налепница. Поседовање јаких организационих 
и вештина управљања временом; поседовање 
одличне вештине писане, вербалне и интерпер-
соналне комуникације. Сви заинтересовани кан-
дидати могу своје пријаве послати на мејл: ivana.
avdic@essexwire.com, најкасније до 10.02.2020.

„KIDS BEBA“ DOO
11000 Београд, Игњата Јоба 37

тел. 064/8382-018

Продавац
на одређено време

5 извршилаца
УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; знање 
рада на рачунару: пожељно знање енглеског јези-
ка - почетни ниво; без обзира на радно искуство; 
предност 12 месеци на евиденцији Националне 
службе за запошљавање. Заинтересовани кан-
дидати пријаву са биографијом могу послати на 
e-mail: jelena.stevanovic@bebakids.com. Конкурс 
остаје отворен до попуне радног места.

TEHNIX BEO
11000 Београд, Булевар Пека Дапчевића 55

Фарбар-лакирер
на одређено време

3 извршиоца

Опис посла: рад са машинама за антикорозивну 
заштиту (пумпа за фарбање, компресор..), при-
према, гитовање, шмирглање, одмашћивање и 
фарбање челичних конструкција; полирање и 
поправке на завршној фарби.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме; пожељ-
но радно искуство минимум 3 године; познавање 
алата и машина за фарбање; лекарско уверење; 
уверење да се против физичког лица не води кри-
вични поступак и да није покренута истрага. 

Оператер на апкант преси
на одређено време

2 извршиоца

Опис посла: рад на хидрауличним апкант пре-
си и маказама, на сечењу и савијању елемената 
од лимова дебљине 5 мм према упутствима за 
рад, плановима аутоконтроле, безбедносним и 
заштитним процедурама; припрема машине за 
рад; израда делова по цртежу, самостално или 
уз асистенцију на преси за савијање лима; кон-
трола одређених комада; свакодневно одржа-
вање и контрола исправности машине и алата; по 
потреби спремност за рад у сменама; обавештава 
надређене о свим питањима у току радне смене.

УСЛОВИ: III-IV степен стручне спреме машинске 
струке (машински техничар, металостругар, мета-
логлодач, металобрусач, алатничар, заваривач); 
знање енглеског језика почетни ниво; пожељ-
но претходно искуство на сличним позицијама у 
металској индустрији; развијене комуникативне 
вештине, организованост и енергичност у раду; 
способност за тимски рад; спремност на рад и 
других послова у производњи; одговорност и 
посвећеност послу; спремност за усавршавање и 
учење.

Заинтересовани кандидати CV могу да пошаљу 
e-mail: aleksandar.tisma@tehnix.com или поштом на 
адресу: Булевар Пека Дапчевића 55, Београд. Рок 
за пријаву на конкурс је 30 дана.

„АГРИКОЛ“ ДОО
37000 Крушевац, Стефана Дечанског 5

тел. 063/490-925

Програмер за пословну интелигенцију

Опис посла: развијање програма за паметне плас-
тенике.

УСЛОВИ: добро познавање енглеског језика; 
логичко аналитичко размишљање; жеља за стал-
ним усавршавањем; рад на базама података. Осо-
ба за контакт: Драгана Ковачевић Матић, тел. 
063/490-925.

ХТТ АД „ПАЛИСАД“ ЗЛАТИБОР
31315 Златибор

тел. 064/8459-004
e-mail: zeljko.mrkonja@palisad.rs

Кувар
за рад на Златибору, на одређено време 

од 24 месеца, пробни рад 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен, искуство у занимању нај-
мање 6 месеци.

Посластичар
за рад на Златибору, на одређено време 

од 24 месеца, пробни рад 1 месец
3 извршиоца

УСЛОВИ: III-IV степен, искуство у занимању нај-
мање 6 месеци.

ОСТАЛО: Јављање кандидата на контакт теле-
фон: 064/8459-004. Слање пријава на мејл: zeljko.
mrkonja@palisad.rs и лично на рецепцији хотела.

„АТРИА КЕРАМИКА“ ДОО УЖИЦЕ
31000 Ужице, Немањина 72а

тел. 064/2082-728

Возач
на одређено време

УСЛОВИ: III степен, возачка дозвола Ц катего-
рије. Јављање кандидата на контакт телефон: 
064/2082-728, Зоран Цвијовић. Оглас је отворен 
15 дана од дана оглашавања.

ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА 
“АГРОСЕМЕ-С”

31310 Чајетина
тел. 065/2206-195

Трговац
за рад у Чајетини, пробни рад месец 

дана
2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, без обзира на радно иску-
ство. Јављање кандидата на контакт телефон: 
065/2206-195. Оглас је отворен 15 дана.

СТР “КАЈА”
31000 Ужице, Херцеговачка 72

тел. 060/7059-737
e-mail: kajamaric@sbb.rs

Трговац прехрамбеном робом
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: III степен, без обзира на образовни про-
фил и радно искуство. Оглас је отворен до попуне.

„ИКЕА СРБИЈА“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Астрид Линдгрен 11

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

Радник на пословима монтаже 
намештаја

на одређено време 3 месеца, уз 
могућност запослења на неодређено 

време
5 извршилаца

Опис посла: послови монтаже намештаја.

Трговина и услуге

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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УСЛОВИ: IV ниво образовања (средња школа, 
независно од смера), радно искуство пожељно; 
возачка дозвола Б категорије. Остали услови рада: 
пуно радно време, теренски рад, обезбеђен пре-
воз. Трајање конкурса: до попуне. Заинтересова-
ни кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на контакт телефон 
послодавца, особа за контакт: Слађана Мартино-
вић.

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 обзи-
ра на радно искуство. Врста радног односа: уго-
вор о делу. Трајање конкурса: до попуне. Посеб-
на знања и вештине: основно познавање рада 
на рачунару и енглески језик на почетном нивоу. 
Заинтересовани кандидати могу слати радне био-
графије на горе назначену мејл-адресу послодав-
ца.

Монтер - техничар за 
телекомуникације

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

Крагујевац
40 извршилаца

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме 
(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 конкурисања.

            Медицина

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДУШАН САВИЋ ДОДА”

Беочин, Светосавска бб

Доктор специјалиста гинекологије и 
акушерства

на одређено време, до повратка лекара 
Дома здравља са функције директора у 

другој здравственој установи

УСЛОВИ: завршен медицински факултет - VII/1 
степен стручне спреме и специјализација из гине-
кологије и акушерства; положен стручни испит; 
рад на рачунару (Office пакет); 3 године и 6 месе-
ци радног искуства у звању доктора медицине. Уз 
пријаву се подноси кратка биографија и докази о 
испуњености услова за обављање посла доктора 
специјалисте гинекологије и акушерства. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови“ 
Националне службе за запошљавање, а оглас је 
објављен и на веб-сајту Министарства здравља 
и на сајту Дома здравља „Др Душан Савић Дода” 
Беочин. Пријаве на оглас могу се поднети лично 
Служби за правне и економске послове у Дому 
здравља, Светосавска бб, сваког радног дана од 7 
до 14 часова или послати препоручено поштом на 
исту адресу са назнаком „За оглас”.

ОПШТА БОЛНИЦА
“СВЕТИ ЛУКА”

11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51
тел. 026/240-725

Медицинска сестра
за рад на Одељењу за инфективне 

болести, на одређено време до повратка 
запослене са боловања и одсуства са 

рада ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, општи смер, 
положен стручни испит. Пробни рад, рад у сме-
нама. Као доказе о испуњености услова, канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адре-
сом уз назнаку: Сагласан/на сам да Општа болни-
ца „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 завршеном IV степену стручне спреме, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, лиценцу или решење о упису у комору, фото-
копију / очитану личну карту, ако поседује радно 
искуство, потребно је доставити радне каракте-
ристике од претходног послодавца. 

ОСТАЛО: Пријава и пропратна документација 
кандидатима који нису примљени се не враћа и 
иста ће бити комисијски уништена по предвиђеној 
процедури, у циљу заштите података о личности 
садржаних у тим документима. Рок за подношење 
пријава 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 горе-
наведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас”, 
са навођењем радног места за које се конкурише. 
Уколико кандидат има e-mail адресу, потребно је 
исту назначити ради обавештавања о резултату 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране. За ближе информације 
можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

ДОМ ЗДРАВЉА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-519

Возач санитетског возила
2 извршиоца

Опис посла: врши хитан санитетски превоз пације-
ната; врши санитетски превоз пацијената који није 
хитан, али је оправдан и медицински неопходан; 
помаже приликом уношења и изношења непо-
кретних пацијената; управља специјалним сани-
тетским возилом за превоз нагло оболелог, уне-
срећеног и повређеног; на интервенцији екипе 
помаже лекарској екипи у пружању хитне меди-
цинске помоћи, у поступцима оживљавања, пре-
носу болесника или медицинске опреме са виших 
спратова или подрумских просторија, као и друге 
послове које наложи дежурни лекар екипе; рукује 
инсталисаним системом у возилу и светло - звуч-
ном сигнализацијом у возилу; надзире исправ-
ност функције система за оксигенацију, односно о 
функционисање боце са кисеоником и регулатора 
за проток кисеоника у возилу; при преузимању 
возила контролише његову прописану опремље-
ност; води путни налог који по завршетку смене 
предаје одговорном возачу смене, сменовођи; 
одговоран је за безбедност у саобраћају лекарске 
екипе и животно угрожених пацијената; у случају 
удеса обавезно обавештава МУП и начелника 
Службе за ХМП; материјално одговара за стање и 
комплетност возила и опреме у њему. 

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног одно-
са су општи услови за заснивање радног односа 
предвиђени Законом о раду и посебни услови 
предвиђени Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова ДЗ Смедерево (средње 
образовање, возачка дозвола Б категорије и радно 
искуство). Кандидати су дужни да доставе: пријаву 
на конкурс са кратком биографијом, бројем теле-
фона и адресом, оверену фотокопију дипломе о 
врсти и степену стручне спреме, неоверену фото-
копију возачке дозволе, неоверену фотокопију 
личне карте; потврду о радном искуству (најмање 
пет година радног искуства на истим или сличним 
пословима). Кандидат који буде изабран за пријем 
у радни однос пре закључења уговора о раду 
мора доставити доказ о здравственој способности. 
Оглас је објављен и на сајту ДЗ Смедерево. Рок за 
пријаву кандидата је 8 дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови”. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама преко писар-
нице ДЗ Смедерево или путем поште на горена-
ведену адресу, уз напомену “Пријава на оглас за 
возача”. Непотпуне и не благовремене пријаве 
неће бити разматране.

Администратор информационих 
система и технологија

Опис послова: поставља и одржава интегрисани 
система рачунарске и мрежне опреме сервера, 
рачунарских радних станица, мрежне опреме, 
кабловских и радио веза; поставља и одржава 
интегрисани систем системског софтвера и серви-
са оперативних система, система за обезбеђивање 
информационо комуникационих сервиса елек-
тронске поште, интернета, поставља и одржава 
интегрисани систем заштите и контроле приступа 
и коришћења информатичких ресурса и сервиса, 
као и модела израда резервних копија података; 
учествује у изради пројектне документације; тес-
тира програмске целине по процесима; подешава 
и прати параметре рада, утврђује и отклања узро-
ке поремећаја у раду рачунарске и мрежне опре-
ме сервера, рачунарских радних станица, мрежне 
опреме, кабловских и радио веза; инсталира, поде-
шава, прати параметре рада, утврђује и отклања 
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узроке поремећаја у раду системског софтвера и 
сервиса оперативних система, корисничких апли-
кација, система за обезбеђивање информацио-
но комуникационих сервиса, електронске поште, 
интернета, система заштите и контроле приступа 
и коришћења информатичких ресурса и сервиса и 
израда резервних копија података.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су 
општи услови за заснивање радног односа пред-
виђени Законом о раду и посебни услови пред-
виђени Правилником о организацији и системати-
зацији послова ДЗ Смедерево (средње образовање 
- електротехничар аутоматике) и радно искуство 
на пословима сервисирања и одржавања инфор-
мационих система и компјутерске опреме. Канди-
дати су дужни да доставе: пријаву на конкурс са 
кратком биографијом, бројем телефона и адресом, 
оверену фотокопију дипломе о врсти и степену 
стручне спреме, неоверену фотокопију личне кар-
те; потврду о радном искуству (најмање пет годи-
на радног искуства на истим пословима). Канди-
дат који буде изабран за пријем у радни однос пре 
закључења уговора о раду мора доставити доказ 
о здравственој способности. Оглас је објављен и 
на сајту ДЗ Смедерево. Рок за пријаву кандидата 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Пријаве на оглас достављати у затво-
реним ковертама преко писарнице ДЗ Смедере-
во Смедерево, или путем поште на горенаведену 
адресу, уз напомену “Пријава на оглас за админи-
стратора”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

Техничар инвестиционог и техничког 
одржавања и одржавања уређаја и 

опреме

Опис послова: снима и израђује скице постојећих 
стања и инсталација у објектима; пружа подршку 
у изради предмера радова и уградње медицинске 
опреме; прикупља потребне дозволе и сагласнос-
ти; даје податке за формирање техничке докумен-
тације и води евиденцију о медицинској опреми; 
води евиденцију техничке документације; при-
према инвестициону - техничку документацију; 
обавља стручне послове одржавања; анализира 
параметре рада и обавља дијагнозу узрока ком-
плексних кварова опреме и инсталација за које 
је задужен; предлаже процедуре за превентивно 
и редовно одржавање, као и за отклањање ком-
плексних кварова; обавља стручне и техничке 
послове одржавања; врши механичарске послове 
на превентивном одржавању, демонтажи, поправ-
кама, ремонтима, монтажама медицинске опре-
ме; дорађује поједине елементе, делове и скло-
пове при монтажи; врши дефектаже и потребна 
мерења функционалних елемената, делова и 
склопова са демонтажом, поправкама и монта-
жом медицинске опреме; контролише исправност 
и функционалност техничких система и инстала-
ција медицинских уређеја; контролише рад спољ-
них сарадника и евидентира послове и утрошак 
материјала; врши надзор над извођењем радова; 
припрема потребну документацију за поступак 
набавки.

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа су 
општи услови за заснивање радног односа пред-
виђени Законом о раду и посебни услови пред-
виђени Правилником о организацији и системати-
зацији послова ДЗ Смедерево (средње образовање 
електротехничар специјалиста аутоматике, радно 
искуство на пословима сервисирања и одржавања 
медицинске опреме и сертификат за руковао-
ца медицинске опреме). Кандидати су дужни да 
доставе: пријаву на конкурс са кратком биогра-
фијом, бројем телефона и адресом, оверену фото-
копију дипломе о врсти и степену стручне спре-

ме, неоверену фотокопију личне карте, потврду 
о радном искуству (најмање три године радног 
искуства на овим пословима); сертификат за руко-
ваоца медицинском опремом. Кандидат који буде 
изабран за пријем у радни однос пре закључења 
уговора о раду мора доставити доказ о здравстве-
ној способности. Оглас је објављен и оглас на сајту 
ДЗ Смедерево. Рок за пријаву кандидата 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве на оглас достављати у затвореним 
ковертама преко писарнице ДЗ Смедерево или 
путем поште на горенаведену адресу, уз напомену 
“Пријава на оглас за сервисера медицинске опре-
ме”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране.

ДОМ ЗДРАВЉА БОГАТИЋ
15350 Богатић, Мије Јовановића 25

Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби опште медицине

2 извршиоца

УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке 1 овог члана су општи услови 
за заснивање радног односа утврђени Законом о 
раду и посебни услови утврђени Правилником о 
организацији и систематизацији послова ДЗ Бога-
тић. Посебни услови за заснивање радног односа: 
високо образовање (VII/1 степен стручне спреме) 
завршен медицински факултет: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. године; 
положен стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине. Као доказ о испуњености услова кандидат 
уз молбу за пријем у радни однос треба да доста-
ви: пријаву на оглас; кратку биографију; фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених/венчаних; 
фотокопију уверења о држављанству; фотокопију 
дипломе или уверења о завршеном медицинском 
факултету; фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту; фотокопију лиценце односно 
одобрења за самосталан рад у струци; доказ да 
кандидат има најмање шест месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине. Документација 
може да се подносе и у неовереним фотокопијама, 
али приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат дужан је да достави оверене фотокопије 
докумената наведених у члану 3. Уколико изабра-
ни кандидат не достави горенаведене документе 
у захтеваном року, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у сврху 
избора за пријем у радни однос. Подаци се не могу 
користити у друге сврхе. Подацима рукује и подат-
ке обрађује ДЗ Богатић. Оглас је објављен и на 
веб-страници Министарства здравља Републике 
Србије (www.zdravlje.gov.rs), као и на веб-страници 
ДЗ Богатић (www.dzbogatic.org.rs). 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријаве је 10 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима, а 
ради пружања додатних података који могу бити 
важни за одлуку о пријему одлучиће директор. 
Одлука о избору кандидата донеће се у року од 30 
дана од истека рока за подношење пријава и иста 
ће бити достављена кандидатима и објављена на 
веб страници ДЗ Богатић. Пријаве се подносе лич-
но на писарници ДЗ Богатић, Мије Јовановић 25, 
радним даном од 7.00-14.00 сати или путем поште 
на адресу: Дом здравља Богатић, 15350 Богатић, 
Мије Јовановић 25 са назнаком „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место доктор 

медицине“. Непотпуне, неблаговремене као и 
пријаве са неодговарајућом документацијом неће 
бити разматране.

ИНСТИТУТ ЗА ОРТОПЕДСКО-
ХИРУРШКЕ БОЛЕСТИ “БАЊИЦА”

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

Доктор медицине
специјалиста у операционим салама 

(ортопед)

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме; медицински 
факултет; положен стручни испит; положен спе-
цијалистички испит из ортопедске хирургије са 
труматологијом; познавање најмање једног стра-
ног језика; пожељно је претходно радно иску-
ство у стационарним здравственим установама 
на истим или сличним пословима. Кандидати су 
обавезни да уз пријаву са биографијом доставе: 
оверени препис или фотокопију дипломе о завр-
шеном медицинском факултету; оверени препис 
или фотокопију дипломе о положеном стручном 
испиту; оверени препис или фотокопија о поло-
женом специјалистичком испиту из ортопедске 
хирургије са трауматологијом; оверени препис или 
фотокопију дипломе о положеном испиту за науч-
но звање магистра и/или доктора наука (ако га 
кандидат има); доказ о радном искуству у струци 
након положеног испита на пословима пружања 
здравствене заштите, укључујући и волонтерски 
стаж (фотокопија радне књижице или потврда 
послодавца); фотокопија личне карте или очита-
на лична карта; биографију, са адресом и контакт 
телефоном. Пробни рад је шест месеци. Пријаве 
са непотпуном документацијом или које нису у 
складу са условима овог огласа, као и неблаговре-
мене пријаве неће бити разматране. Кандидати 
који уђу у ужи избор ће бити позвани на разговор.

ИНСТИТУТ ЗА 
КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ 

“ДЕДИЊЕ”
11000 Београд, Хероја Милана Тепића 1

Медицинска сестра - техничар
на одређено време од 12 месеци

5 извршилаца

УСЛОВИ: IV-VI/1 степен стручне спреме високе, 
више или средње здравствене струке одгова-
рајућег смера и положен стручни испит. Канди-
дати уз пријаву као доказ о испуњењу наведених 
услова подносе: кратку пословну биографију (са 
контакт подацима); оверену фотокопију дипломе 
о завршеној школи; фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту; фотокопију радне књи-
жице или други доказ о радном стажу; уверење 
о држављанству. Описи послова за наведена рад-
на места су утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији послова ИКВБ”-
Дедиње” и кандидатима су доступни на увид у 
просторјама Одсека за правне, кадровске и адми-
нистративне послове Института, радним данима 
од 14 до 15 часова. Предност ће имати кандидати 
који имају искуство у раду у установи терцијарног 
нивоа здравстевене заштите. Кандидати подносе 
једну пријаву и оверена документа за радна мес-
та за која конкуришу. Пријаве и доказе о испуње-
ности услова кандидати могу предати лично на 
писарници Института или послати поштом на 
наведену адресу Института, са назнаком „за кон-
курс за запшољавање” Кандидати који уђу у ужи 
избор биће позвани на разговор. Одлука о избору 
за пријем у радни однос кандидатима ће бити дос-
тављена поштом на пријављену адресу. Кандида-
ти који буду изабрани по овом конкурсу дужни су 
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да ради заснивања радног односа доставе овере-
ну фотокопију лиценце или решења или оверену 
фотокопију решења о упису у одговарајућу комору 
здравствених радника и сарадника као и лекарско 
уверење о здравственој способности у складу са 
позитивним прописима. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве на конкурс неће бити узете у разма-
трање.

ДОМ ЗДРАВЉА
„СВЕТИ ЂОРЂЕ” ТОПОЛА

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

Доктор медицине
на одређено време, за рад у Служби за 
здравствену заштиту деце и школске 

деце, двосменски рад

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
законом кандидати морају испуњавати и следеће 
посебне услове: високо образовање медицинске 
струке: на интегрисаним академским студијама, 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од септембра 2005. године; на основним студија-
ма у трајању од најмање пет година по прописима 
који је уређивао високо образовање до септембра 
2005. године; стручни испит; лиценца.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе у овереној фотоко-
пији следећа документа за: диплома о завршеном 
медицинском факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, фотокопија извода из матичне 
књиге венчаних (ако је кандидат променио прези-
ме), лиценца или решење о издавању лиценце и и 
решење о упису у именик Лекарске коморе Србије; 
кандидати који имају радно искуство фотокопију 
радне књижице или други одговарајући доказ о 
радном искуству; фотокопију важеће личне карте 
и личну и радну биографију са адресом, контакт 
телефоном, имејл адресом. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора о раду дужан 
је да достави: доказ о здравственој способности 
за рад на наведеним пословима, Уверење да се 
против кандидата не води кривични поступак 
(уверење суда) не сме бити старије од 6 месеци, 
уверење да кандидат није осуђиван за дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење МУП-а) не сме бити старије од 6 месе-
ци. Оглас је објављен и на веб-страници Минис-
тарства здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), као и на 
веб-страници Дома здравља “Свети Ђорђе” Топо-
ла (www.dztopola.rs). Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови” Националне службе за запошљавање. 
Кандидати могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних података који могу бити важни 
за одлуку о пријему, о чему ће одлучити директор 
ДЗ “Свети Ђорђе” Топола. Пријавом на оглас кан-
дидат даје своју сагласност за обраду података о 
личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 

Подаци се не могу користити у друге сврхе. Одлука 
о избору кандидата ће бити донета у року од 30 
дана од дана истека рока за подношење пријава и 
иста ће бити објављена на веб-страници ДЗ „Свети 
Ђорђе“ Топола. Кандидати који не буду изабрани 
не могу захтевати повраћај достављених докуме-
ната. Контакт телефон: 034/6811-880. Пријаве се 
подносе лично или путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на оглас за радно 
место доктора медицине“. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА КРУПАЊ
15314 Крупањ, Владе Зечевића 61

тел. 015/581-311
e-mail: dzkrupanjvgmail.com

Оглас објављен 29.01.2020. године у публикацији 
“Послови“ поништава се у целости.

ДОМ ЗДРАВЉА БАЧ
21420 Бач, Бачка 2

1. Виши физиотерапеут

УСЛОВИ: завршене основне студије првог степе-
на (струковне/академске) по пропису који уређује 
високо образовање почев од 10.09.2005. године, 
или основне студије у трајању од најмање две 
године, по пропису који је уређивао високо обра-
зовање до 10.09.2005. године; положен стручни 
испит; поседовање лиценце и најмање шест месе-
ци искуства у звању вишег, односно струковног 
физиотерапеута. Као доказе о испуњености усло-
ва кандидати треба да доставе: пријаву на оглас 
са кратком биографијом, оверену фотокопију 
дипломе о врсти и степену стручне спреме, ове-
рену фотокопију уверења (потврде) о положеном 
стручном испиту, оверену фотокопију лиценце, 
доказ о радном искуству и отокопију личне карте.

2. Медицинска сестра - техничар

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
положен стручни испит, поседовање лиценце и 
најмање шест месеци искуства у звању медицин-
ске сестре/техничара. Као доказе о испуњености 
услова кандидати треба да доставе: пријаву на 
оглас са кратком биографијом, оверену фотоко-
пију дипломе о врсти и степену стручне спреме, 
оверену фотокопију уверења (потврде) о положе-
ном стручном испиту, оверену фотокопију лицен-
це, доказ о радном искуству и фотокопију личне 
карте.

ОСТАЛО: Кандидати писмену пријаву, са траже-
ним документима, достављају лично на писарницу 
установе или поштом на горе наведену адресу ДЗ 
Бач, у затвореној коверти са назнаком „Пријава за 

конкурс за заснивање радног односа _______ (са 
навођењем „за вишег физиотерапеута“ односно 
“за медицинску сестру - техничара“)“, најкасније у 
року од 10 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови“. Оглас је објављен на сајту Минис-
тарства здравља Републике Србије и ДЗ Бач. Лице 
задужено за давање обавештења о конкурсу је 
помоћник директора Драган Копања. Неблаго-
времене, неразумљиве и непотпуне пријаве биће 
одбачене решењем. Одлука о избору кандидата 
биће објављена на огласној табли ДЗ Бач и биће 
достављена на адресу свих кандидата. Доставље-
на документација неће се враћати кандидатима.

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ДОМ ЗДРАВЉА

Бујановац, Карађорђа Петровића 328
тел. 017/651-315

Оглас објављен 29.01.2020. у публикацији „Посло-
ви“ бр. 866 исправља се за радно место бр. 2: 
медицинска сестра - техничар, тако што уместо 5 
извршилаца треба да стоји 4 извршиоца. Остали 
део огласа остаје непромењен.

ДОМ ЗДРАВЉА
Бујановац, Карађорђа Петровића 328

тел. 017/651-315

Гинеколошко-акушерска сестра
на одређено време због повећаног 

обима посла

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит, 
лиценца и најмање шест месеци радног искуства у 
звању гинеколошко-акушерска сестра. Кандидати 
уз пријаву на оглас подносе следећа документа: 
молбу за пријем са кратком биографијом, адресом 
и контакт телефоном, диплому о завршеној шко-
ли (оверена фотокопија), уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), решење о 
упису у комору или лиценцу о раду (оверене фото-
копије), извод из матичне књиге рођених (овере-
на фотокопија), уверење о држављанству, не ста-
рије од 6 месеци (оверена фотокопија), уверење 
општинског суда да се не води кривични посту-
пак, не старије од 6 месеци, лекарско уверење, 
не старије од 6 месеци, у захтеву (молби) канди-
дат треба навести документацију коју је доставио 
поводом огласа. Пријаве на оглас се могу поднети 
лично у ДЗ, К. Петровића 328, Бујановац, сваког 
радног дана од 7.00 до 14.00 часова у затворе-
ној коверти или послати препоручено поштом на 
адресу Дома здравља Бујановац, са назнаком “За 
оглас ________ (и називом радног места за које 
се конкурише)“. Оглас је објављен и на веб-сајту 
Министарства здравља Републике Србије. Оглас 
је отворен 8 дана од дана објављивања у публи-
кацији “Послови”. Изабрани кандидати биће оба-
вештени писаним путем.

Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
 ЗЕМУН

11080 Земун, Вукова 9

I

Доктор медицине специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти
у Служби кардиологије, Клиника за 

интерну медицину
пробни рад од 3 месеца

2 извршиоца

II

УСЛОВИ: за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1. за доктора медицине спе-
цијалисту на болничком одељењу и у специја-
листичкој амбуланти су: висока стручна спрема 
(завршен медицински факултет), положен струч-
ни испит по завршеном медицинском факултету, 
положен специјалистички испит из области интер-
не медицине. Услови за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачка 2. за доктора меди-
цине специјалисту у интервентној кардиологији 
су: висока стручна спрема (завршен медицински 
факултет), положен стручни испит по завршеном 
медицинском факултету, положен специјалис-
тички испит из области интерне медицине, рад-
но искуство у области интервентне кардиологије. 
Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачку 3. за доктора медицине специја-
листу у микробиолошкој дијагностици су: висока 
стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету, положен специјалистички испит 
из области медицинске микробиологије, радно 
искуство у области медицинске микробиологије. 
Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. за доктора медицине 
су: висока стручна спрема (завршен медицински 
факултет), положен стручни испит по заврше-
ном медицинском факултету, радно искуство (за 
подтачку 7.). 

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, уверење о положеном 
специјалистичком испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матич-
не књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачке 2. и 3.). Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачку 7.).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје Суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
оверену фотокопија уверења о држављанству, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Клиничко болничког центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти са 
назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште на 
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Доктор медицине специјалиста у 
интервентној кардиологији

у Служби кардиологије, Клиника за 
интерну медицину, са пробним радом од 

3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1. за доктора медицине специја-
листу на болничком одељењу и у специјалистич-
кој амбуланти су: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, положен спе-
цијалистички испит из области интерне медицине. 
Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачку 2. за доктора медицине спе-
цијалисту у интервентној кардиологији су: висока 

стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету, положен специјалистички испит 
из области интерне медицине, радно искуство 
у области интервентне кардиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачку 3. за доктора медицине специјалисту у 
микробиолошкој дијагностици су: висока стручна 
спрема (завршен медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном медицинском факул-
тету, положен специјалистички испит из области 
медицинске микробиологије, радно искуство у 
области медицинске микробиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6. и 7. за доктора медицине су: висо-
ка стручна спрема (завршен медицински факул-
тет), положен стручни испит по завршеном меди-
цинском факултету, радно искуство (за подтачку 
7.).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, уверење о положеном 
специјалистичком испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матич-
не књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачке 2. и 3.). Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачку 7.). 

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
оверену фотокопија уверења о држављанству, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.
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VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Клиничко болничког центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти са 
назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време”, са навођењем радног мес-
та за које конкуришу, лично или путем поште на 
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд. 

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs ), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Доктор медицине специјалиста у 
микробиолошкој дијагностици

у Служби за лабораторијску 
дијагностику, Заједничке медицинске 

делатности, са пробним радом од 3 
месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1. за доктора медицине специја-
листу на болничком одељењу и у специјалистич-
кој амбуланти су: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, положен спе-
цијалистички испит из области интерне медицине. 
Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачку 2. за доктора медицине спе-
цијалисту у интервентној кардиологији су: висока 
стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету, положен специјалистички испит 
из области интерне медицине, радно искуство 
у области интервентне кардиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачку 3. за доктора медицине специјалисту у 
микробиолошкој дијагностици су: висока стручна 
спрема (завршен медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном медицинском факул-
тету, положен специјалистички испит из области 
медицинске микробиологије, радно искуство у 
области медицинске микробиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6. и 7. за доктора медицине су: висо-
ка стручна спрема (завршен медицински факул-
тет), положен стручни испит по завршеном меди-
цинском факултету, радно искуство (за подтачку 
7.).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 

огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеном медицинском факултету, уверење 
о положеном стручном испиту, уверење о поло-
женом специјалистичком испиту, лиценца или 
решење о упису у Лекарску комору Србије, извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице) (за подтачке 2. 
и 3.). Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 
7. овог огласа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеном медицинском факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценца 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице) (за подтачку 7).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уве-
рења о положеном стручном испиту, лиценцу или 
решење о упису у Лекарску комору Србије, ове-
рену фотокопија уверења о држављанству, фото-
копију личне карте нечиповане, односно чипова-
ну доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац).

V
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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Клиничко болничког центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти са 
назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште на 
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 

огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Доктор медицине
у Служби опште хирургије, Клиника 
за хирургију, са пробним радом од 3 

месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1. за доктора медицине специја-
листу на болничком одељењу и у специјалистич-
кој амбуланти су: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, положен спе-
цијалистички испит из области интерне медицине. 
Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачку 2. за доктора медицине спе-
цијалисту у интервентној кардиологији су: висока 
стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету, положен специјалистички испит 
из области интерне медицине, радно искуство 
у области интервентне кардиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачку 3. за доктора медицине специјалисту у 
микробиолошкој дијагностици су: висока стручна 
спрема (завршен медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном медицинском факул-
тету, положен специјалистички испит из области 
медицинске микробиологије, радно искуство у 
области медицинске микробиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6. и 7. за доктора медицине су: висо-
ка стручна спрема (завршен медицински факул-
тет), положен стручни испит по завршеном меди-
цинском факултету, радно искуство (за подтачку 
7.).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеном медицинском факултету, уверење 
о положеном стручном испиту, уверење о поло-
женом специјалистичком испиту, лиценца или 
решење о упису у Лекарску комору Србије, извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице) (за подтачке 2. 
и 3.). Уз пријаву на конкурс за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 
7. овог огласа прилажу се у овереној фотокопији 
следећа документа: потпуна лична и радна био-
графија са адресом, контакт телефоном, имејл-ад-
ресом, изјава кандидата да је здравствено спосо-
бан за тражене послове и да се против њега не 
води кривични поступак, својеручно потписана, 
диплома о завршеном медицинском факултету, 
уверење о положеном стручном испиту, лиценца 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након 
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положеног стручног испита (потврда послодаваца 
или фотокопија радне књижице) (за подтачку 7).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе : лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
оверену фотокопија уверења о држављанству, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Клиничко болничког центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти са 
назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште на 
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Доктор медицине
у Служби ортопедије са 

трауматологијом, Клиника за хирургију, 
са пробним радом од 3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1. за доктора медицине специја-
листу на болничком одељењу и у специјалистич-
кој амбуланти су: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, положен спе-
цијалистички испит из области интерне медицине. 
Услови за заснивање радног односа за послове 

из тачке I подтачку 2. за доктора медицине спе-
цијалисту у интервентној кардиологији су: висока 
стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету, положен специјалистички испит 
из области интерне медицине, радно искуство 
у области интервентне кардиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I  
подтачку 3. за доктора медицине специјалисту у 
микробиолошкој дијагностици су:висока стручна 
спрема (завршен медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном медицинском факул-
тету, положен специјалистички испит из области 
медицинске микробиологије, радно искуство у 
области медицинске микробиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6. и 7. за доктора медицине су: висо-
ка стручна спрема (завршен медицински факул-
тет), положен стручни испит по завршеном меди-
цинском факултету, радно искуство (за подтачку 
7).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, уверење о положеном 
специјалистичком испиту, лиценца или Решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матич-
не књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачке 2. и 3.). Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачку 7).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за посло-
ве за које се заснива радни однос, уверење да се 
против њих не води кривични поступак (уверење 
издаје суд), оверене фотокопије дипломе, уве-
рења о положеном стручном испиту, лиценцу или 
решење о упису у Лекарску комору Србије, ове-
рену фотокопија уверења о држављанству, фото-
копију личне карте нечиповане, односно чипова-
ну доставити на очитавање, фотокопију одјаве са 
претходног осигурања (М образац). 

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Клиничко болничког центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти са 
назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште на 
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Доктор медицине
у Служби нефрологије, Клиника за 

интерну медицину, са пробним радом од 
3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1. за доктора медицине специја-
листу на болничком одељењу и у специјалистич-
кој амбуланти су: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, положен спе-
цијалистички испит из области интерне медицине. 
услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачку 2. за доктора медицине спе-
цијалисту у интервентној кардиологији су: висока 
стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету, положен специјалистички испит 
из области интерне медицине, радно искуство 
у области интервентне кардиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачку 3. за доктора медицине специјалисту у 
микробиолошкој дијагностици су: висока стручна 
спрема (завршен медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном медицинском факул-
тету, положен специјалистички испит из области 
медицинске микробиологије, радно искуство у 
области медицинске микробиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6. и 7. за доктора медицине су: висо-
ка стручна спрема (завршен медицински факул-
тет), положен стручни испит по завршеном меди-
цинском факултету, радно искуство (за подтачку 
7.).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
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документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, уверење о положеном 
специјалистичком испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матич-
не књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачке 2. и 3.). Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог 
Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачку 7.).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе : лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
оверену фотокопија уверења о држављанству, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Клиничко болничког центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти са 
назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште на 
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 

Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Доктор медицине у болници за 
педијатрију

са пробним радом од 3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1. за доктора медицине специја-
листу на болничком одељењу и у специјалистич-
кој амбуланти су: висока стручна спрема (завршен 
медицински факултет), положен стручни испит по 
завршеном медицинском факултету, положен спе-
цијалистички испит из области интерне медицине. 
Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачку 2. за доктора медицине спе-
цијалисту у интервентној кардиологији су: висока 
стручна спрема (завршен медицински факултет), 
положен стручни испит по завршеном медицин-
ском факултету, положен специјалистички испит 
из области интерне медицине, радно искуство 
у области интервентне кардиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачку 3. за доктора медицине специјалисту у 
микробиолошкој дијагностици су: висока стручна 
спрема (завршен медицински факултет), положен 
стручни испит по завршеном медицинском факул-
тету, положен специјалистички испит из области 
медицинске микробиологије, радно искуство у 
области медицинске микробиологије. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6. и 7. за доктора медицине су: висо-
ка стручна спрема (завршен медицински факул-
тет), положен стручни испит по завршеном меди-
цинском факултету, радно искуство (за подтачку 
7.).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, уверење о положеном 
специјалистичком испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матич-
не књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачке 2. и 3.). Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог 
Огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном медицинском факултету, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца или решење о 
упису у Лекарску комору Србије, извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио пре-
зиме, доказ о радном искуству након положеног 
стручног испита (потврда послодаваца или фото-
копија радне књижице) (за подтачку 7.).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, лиценцу 
или решење о упису у Лекарску комору Србије, 
оверену фотокопија уверења о држављанству, 
фотокопију личне карте нечиповане, односно 
чиповану доставити на очитавање, фотокопију 
одјаве са претходног осигурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове Клиничко болничког центра Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни 
су да своје пријаве доставе писарници Клиничко 
болничког центра Земун у затвореној коверти са 
назнаком: ,,За јавни оглас за пријем у радни однос 
на неодређено време” са навођењем радног мес-
та за које конкуришу лично или путем поште на 
адресу: Клиничко болнички центар Земун, Вукова 
9, 11080 Београд. 

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Виша медицинска сестра - техничар 
на осталим болничким одељењима
у Служби опште хирургије, Клиника 
за хирургију, са пробним радом од 3 

месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог oгласа су: заврше-
на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа - општи 
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смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или Решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије, радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7). Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 8. овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа - педијатријски смер, 
положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или Решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије; радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној вишој/струковној медицинској школи смер 
– општи смер, уверење о положеном стручном 
испиту након завршене више/струковне медицин-
ске школе, лиценца или Решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је 
кандидат променио презиме. Уз пријаву на конкурс 
за заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6, 7. и 8. овог огласа прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: потпу-
на лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и да се 
против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи - општи смер (за подтачке 4, 5, 6. 
и 7) диплома о завршеној средњој медицинској 
школи - педијатријски смер (подтачка 8), уверење 
о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сва-
ки разред средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, извод из матичне књи-
ге венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству након положеног струч-
ног испита - (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице), (за подтачке 4, 6, 7. и 8).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или Решење о упису у Комору медицинских сес-
тара - техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V
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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-

стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Виша медицинска сестра - техничар
у операционој сали у Служби 

операционог блока са стерилизацијом 
и интензивном терапијом, Клиника 

за хирургију, са пробним радом од 3 
месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог огласа су: заврше-
на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7). Услови за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачке 8 овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа - педијатријски смер, 
положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној вишој/струковној медицинској школи смер 
– општи смер, уверење о положеном стручном 
испиту након завршене више/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је 
кандидат променио презиме. Уз пријаву на конкурс 
за заснивање радног односа за послове из тачке I 

подтачке 4, 5, 6, 7. и 8. овог огласа прилажу се у 
овереној фотокопији следећа  документа: потпу-
на лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и да се 
против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи – општи смер (за подтачке 4, 5, 6. 
и 7), диплома о завршеној средњој медицинској 
школи – педијатријски смер (подтачка 8), уверење 
о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сваки 
разред средње школе, лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравствених 
техничара Србије, извод из матичне књиге венча-
них ако је кандидат променио презиме, доказ о 
радном искуству након положеног стручног испи-
та – (потврда послодаваца или фотокопија радне 
књижице), (за подтачке 4, 6, 7. и 8).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или Решење о упису у Комору медицинских сес-
тара - техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, готокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд. 

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.
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I

Виша медицинска сестра - техничар у 
ургентним службама и реанимацији

у Служби за пријем и збрињавање 
ургентних стања, Заједничке 

медицинске делатности, са пробним 
радом од 3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог огласа су: заврше-
на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7.) Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 8. овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа – педијатријски смер, 
положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној вишој/струковној медицинској школи смер 
– општи смер, уверење о положеном стручном 
испиту након завршене више/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је 
кандидат променио презиме. Уз пријаву на конкурс 
за заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6, 7. и 8. овог огласа прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: потпу-
на лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и да се 
против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи – општи смер (за подтачке 4, 5, 6. 
и 7), диплома о завршеној средњој медицинској 
школи – педијатријски смер (подтачка 8), уверење 
о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сва-
ки разред средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, извод из матичне књи-
ге венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству након положеног струч-
ног испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице), (за подтачке 4, 6, 7. и 8).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 

уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара-техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

I

Медицинска сестра-техничар у 
операционој сали

у Служби операционог блока са 
стерилизацијом и интензивном 

терапијом, Клиника за хирургију, са 
пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог огласа су: заврше-
на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или Решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7), услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 8. овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа – педијатријски смер, 

положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или Решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије Радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној вишој/струковној медицинској шко-
ли смер – општи смер, уверење о положеном 
стручном испиту након завршене више/струковне 
медицинске школе, лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравстве-
них техничара Србије, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6, 7. и 8. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној средњој медицинској школи – општи 
смер (за подтачке 4, 5, 6. и 7), диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи – педијатријски 
смер (подтачка 8), уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње медицинске 
школе, сведочанства за сваки разред средње шко-
ле, лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара Србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице), (за подтачке 
4, 6, 7. и 8).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара-техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V

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 
избору кандидата.
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VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Медицинска сестра - техничар
на осталим болничким одељењима 

у Служби урологије, Клиника за 
хирургију, са пробним радом од 3 

месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог огласа су: заврше-
на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије, радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7). Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 8. овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа – педијатријски смер, 
положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној вишој/струковној медицинској школи смер 
– општи смер, уверење о положеном стручном 
испиту након завршене више/струковне медицин-

ске школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије, извод из матичне књиге венчаних ако је 
кандидат променио презиме. Уз пријаву на конкурс 
за заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 4, 5, 6, 7. и 8. овог огласа прилажу се 
у овереној фотокопији следећа документа: потпу-
на лична и радна биографија са адресом, контакт 
телефоном, имејл-адресом, изјава кандидата да је 
здравствено способан за тражене послове и да се 
против њега не води кривични поступак, својеруч-
но потписана, диплома о завршеној средњој меди-
цинској школи – општи смер (за подтачке 4, 5, 6. 
и 7), диплома о завршеној средњој медицинској 
школи – педијатријски смер (подтачка 8), уверење 
о положеном стручном испиту након завршене 
средње медицинске школе, сведочанства за сва-
ки разред средње школе, лиценца или решење 
о упису у Комору медицинских сестара и здрав-
ствених техничара Србије, извод из матичне књи-
ге венчаних ако је кандидат променио презиме, 
доказ о радном искуству након положеног струч-
ног испита (потврда послодаваца или фотокопија 
радне књижице), (за подтачке 4, 6, 7. и 8).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара - техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Медицинска сестра - техничар у 
интензивној нези нивоа 2

Служба кардиологије, Одељење 
интензивне терапије, Клинике за 

интерну медицину, са пробним радом од 
3 месеца

2 извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог огласа су: заврше-
на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије, услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7). Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 8. овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа – педијатријски смер, 
положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној вишој/струковној медицинској шко-
ли смер – општи смер, уверење о положеном 
стручном испиту након завршене више/струковне 
медицинске школе, лиценца или Решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравстве-
них техничара Србије, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6, 7. и 8. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, иемјл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној средњој медицинској школи – општи 
смер (за подтачке 4, 5, 6. и 7), диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи – педијатријски 
смер (подтачка 8), уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње медицинске 
школе, сведочанства за сваки разред средње шко-
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ле, лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара Србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице), (за подтачке 
4, 6, 7. и 8).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе : лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара-техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун. 

I

Медицинска сестра - техничар у 
онкологији и хемиотерапији

у Служби медикалне онкологије, 
Болница за онкологију, са пробним 

радом од 3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог огласа су: заврше-

на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или Решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7), услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 8. овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа – педијатријски смер, 
положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној вишој/струковној медицинској шко-
ли смер – општи смер, уверење о положеном 
стручном испиту након завршене више/струковне 
медицинске школе, лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравстве-
них техничара Србије, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6, 7. и 8. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној средњој медицинској школи – општи 
смер (за подтачке 4, 5, 6. и 7), диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи – педијатријски 
смер (подтачка 8), уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње медицинске 
школе, сведочанства за сваки разред средње шко-
ле, лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара Србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице), (за подтачке 
4, 6, 7. и 8.).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара-техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима
у Служби за стационарно лечење, 

Болница за педијатрију, са пробним 
радом од 3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог огласа су: заврше-
на виша медицинска школа/струковна медицинска 
школа - општи смер, положен стручни испит након 
завршене више медицинске/струковне медицин-
ске школе, лиценца или решење о упису у Комо-
ру медицинских сестара и здравствених технича-
ра Србије. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4, 5, 6. и 7. овог огласа 
су: завршена средња медицинска школа – општи 
смер, положен стручни испит након завршене 
средње школе, лиценца или решење о упису у 
Комору медицинских сестара и здравствених тех-
ничара Србије радно искуство (за подтачке 4, 6. и 
7). Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 8. овог огласа су: завршена 
средња медицинска школа – педијатријски смер, 
положен стручни испит након завршене средње 
школе, лиценца или Решење о упису у Комору 
медицинских сестара и здравствених техничара 
Србије радно искуство (за подтачку 8).

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног одно-
са за послове из тачке I подтачке 1, 2. и 3. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
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жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној вишој/струковној медицинској шко-
ли смер – општи смер, уверење о положеном 
стручном испиту након завршене више/струковне 
медицинске школе, лиценца или решење о упи-
су у Комору медицинских сестара и здравстве-
них техничара Србије, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме. Уз 
пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 4, 5, 6, 7. и 8 овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за тра-
жене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома 
о завршеној средњој медицинској школи – општи 
смер (за подтачке 4, 5, 6. и 7), диплома о завр-
шеној средњој медицинској школи – педијатријски 
смер (подтачка 8), уверење о положеном струч-
ном испиту након завршене средње медицинске 
школе, сведочанства за сваки разред средње шко-
ле, лиценца или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара Србије, 
извод из матичне књиге венчаних ако је кандидат 
променио презиме, доказ о радном искуству након 
положеног стручног испита – (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице), (за подтачке 
4, 6, 7. и 8).

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверене фотокопије дипломе, 
уверења о положеном стручном испиту, оверена 
фотокопија уверења о држављанству, лиценца 
или решење о упису у Комору медицинских сес-
тара-техничара Србије, фотокопију личне карте 
нечиповане, односно чиповану доставити на очи-
тавање, фотокопију одјаве са претходног осигу-
рања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 

здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Инжењер инвестиционог и техничког 
одржавања уређаја и опреме

у Служби за техничке и друге сличне 
послове, са пробним радом од 3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1 овог огласа за инжењера инвес-
тиционог и техничког одржавања уређаја и опре-
ме су: висока стручна спрема (завршен машински 
факултет или електротехнички факултет) - 240 
ЕСПБ или VII/1 степен, знање рада на рачунару, 
радно искуство у области конкурса. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 2 овог огласа за инжењера за рачунар-
ске мреже су: висока стручна спрема - 240 ЕСПБ 
или VII/1 степен, знање рада на рачунару, радно 
искуство у области конкурса. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 3 
овог огласа за техничара-електроничара на хемо-
дијализи су: средња стручна спрема. Радно иску-
ство у области конкурса. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачке 4 овог 
огласа за домара/мајстора одржавања су: средња 
стручна спрема, радно искуство у области конкур-
са. Услови за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачке 5 овог огласа за сервирку 
су: средња стручна спрема. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 6 
овог огласа за спремача/спремачицу просторија у 
којима се пружају здравствене услуге су: заврше-
на основна школа.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном машинском факултету или електротехнич-
ком факултету (за подтачку 1), диплома о завр-
шеним основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (за подтачку 2.), извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице) (за 
подтачку 1. и 2). Уз пријаву на конкурс за засни-
вање радног односа за послове из тачке I подтач-
ке 3, 4. и 5. овог огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравстве-
но способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеручно пот-
писана, диплома о завршеној средњој школи – 
електро смер/машински смер (за подтачке 3. и 4.) 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за подтачку 4.) диплома о завршеној 
средњој школи (за подтачку 5.), извод из матичне 

књиге венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 
3. и 4. ). Уз пријаву на конкурс за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачку 6. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној основној школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме.

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопију личне кар-
те нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Инжењер за рачунарске мреже
у Служби за техничке и друге сличне 

послове, са пробним радом од 3 месеца

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1 овог огласа за инжењера 
инвестиционог и техничког одржавања уређаја 

Медицина
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и опреме су: висока стручна спрема (завршен 
машински факултет или електротехнички факул-
тет) - 240 ЕСПБ или VII/1 степен, знање рада на 
рачунару, радно искуство у области конкурса. 
Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 2 овог огласа за инжењера за 
рачунарске мреже су: висока стручна спрема - 240 
ЕСПБ или VII/1, знање рада на рачунару, радно 
искуство у области конкурса. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 3 
овог огласа за техничара-електроничара на хемо-
дијализи су: средња стручна спрема, радно иску-
ство у области конкурса. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачке 4 овог 
огласа за домара/мајстора одржавања су: средња 
стручна спрема, радно искуство у области конкур-
са. Услови за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачке 5 овог огласа за сервирку 
су: средња стручна спрема. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 6 
овог огласа за спремача/спремачицу просторија у 
којима се пружају здравствене услуге су: заврше-
на основна школа.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном машинском факултету или електротехнич-
ком факултету (за подтачку 1), диплома о завр-
шеним основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (за подтачку 2.), извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице) (за 
подтачку 1 и 2). Уз пријаву на конкурс за засни-
вање радног односа за послове из тачке I подтач-
ке 3, 4. и 5. овог огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравствено 
способан за тражене послове и да се против њега 
не води кривични поступак, својеручно потписа-
на, диплома о завршеној средњој школи – елек-
тро смер/машински смер (за подтачке 3. и 4.), 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за подтачку 4.), диплома о завршеној 
средњој школи (за подтачку 5.), извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 
3. и 4. ). Уз пријаву на конкурс за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачку 6. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној основној школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме,

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверена фотокопија дипломе о 

завршеној основној школи, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопију личне кар-
те нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Техничар-електроничар на 
хемодијализи

у Служби за техничке и друге сличне 
послове, са пробним радом од 3 месеца

2 извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1 овог огласа за инжењера 
инвестиционог и техничког одржавања уређаја 
и опреме су: висока стручна спрема (завршен 
машински факултет или електротехнички факул-
тет) - 240 ЕСПБ или VII/1, знање рада на рачуна-
ру, радно искуство у области конкурса. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 2 овог огласа за инжењера за рачунар-
ске мреже су: висока стручна спрема - 240 ЕСПБ 
или VII/1, знање рада на рачунару, радно искуство 
у области конкурса. Услови за заснивање радног 
односа за послове из  тачке I подтачке 3 овог 
огласа за техничара-електроничара на хемодија-
лизи су: средња стручна спрема, радно искуство 
у области конкурса. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачке 4 овог 
огласа за домара/мајстора одржавања су: средња 
стручна спрема, радно искуство у области конкур-
са. Услови за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачке 5 овог огласа за сервирку 

су: средња стручна спрема. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 6 
овог огласа за спремача/спремачицу просторија у 
којима се пружају здравствене услуге су: заврше-
на основна школа.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном машинском факултету или електротехнич-
ком факултету (за подтачку 1.) диплома о завр-
шеним основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (за подтачку 2.), извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице) (за 
подтачку 1.и 2.). Уз пријаву на конкурс за засни-
вање радног односа за послове из тачке I подтач-
ке 3, 4. и 5. овог огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравстве-
но способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеручно пот-
писана, диплома о завршеној средњој школи – 
електро смер/машински смер (за подтачке 3. и 4.) 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за подтачку 4.), диплома о завршеној 
средњој школи (за подтачку 5.), извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 
3. и 4.). Уз пријаву на конкурс за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачку 6. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној основној школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме.

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопија личне кар-
те нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.
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VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Домар/мајстор одржавања
у Служби за техничке и друге сличне 

послове, са пробним радом од 3 месеца

II

Услови за заснивање радног односа за послове 
из тачке I подтачке 1 овог огласа за инжењера 
инвестиционог и техничког одржавања уређаја 
и опреме су: висока стручна спрема (завршен 
машински факултет или електротехнички факул-
тет) - 240 ЕСПБ или VII/1, зање рада на рачуна-
ру, радно искуство у области конкурса. Услови за 
заснивање радног односа за послове из тачке I 
подтачке 2 овог огласа за инжењера за рачунар-
ске мреже су: висока стручна спрема - 240 ЕСПБ 
или VII/1, знање рада на рачунару, радно искуство 
у области конкурса. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачке 3 овог 
огласа за техничара-електроничара на хемодија-
лизи су: средња стручна спрема, радно искуство 
у области конкурса. Услови за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачке 4 овог 
огласа за домара/мајстора одржавања су: средња 
стручна спрема, радно искуство у области конкур-
са. Услови за заснивање радног односа за посло-
ве из тачке I подтачке 5 овог огласа за сервирку 
су: средња стручна спрема. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 6 
овог огласа за спремача/спремачицу просторија у 
којима се пружају здравствене услуге су: заврше-
на основна школа.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-

шеном машинском факултету или електротехнич-
ком факултету (за подтачку 1), диплома о завр-
шеним основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (за подтачку 2.), извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице) (за 
подтачку 1. и 2). Уз пријаву на конкурс за засни-
вање радног односа за послове из тачке I подтач-
ке 3, 4. и 5. овог огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравстве-
но способан за тражене послове и да се против 
њега не води кривични поступак, својеручно пот-
писана, диплома о завршеној средњој школи – 
електро смер/машински смер (за подтачке 3. и 4), 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за подтачку 4.), диплома о завршеној 
средњој школи (за подтачку 5), извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 
3. и 4). Уз пријаву на конкурс за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачку 6. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној основној школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме.

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопију личне кар-
те нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Нацоналне службе за запо-
шљавање Београд, на веб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Сервирка
у Служби за техничке и друге сличне 

послове, са пробним радом
3 извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1 овог огласа за инжењера инвес-
тиционог и техничког одржавања уређаја и опре-
ме су: висока стручна спрема (завршен машински 
факултет или електротехнички факултет) - 240 
ЕСПБ или VII/1, знање рада на рачунару, радно 
искуство у области конкурса. услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 2 
овог огласа за инжењера за рачунарске мреже 
су: висока стручна спрема - 240 ЕСПБ или VII/1, 
знање рада на рачунару, радно искуство у области 
конкурса. Услови за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 3 овог огласа за 
техничара-електроничара на хемодијализи су: 
средња стручна спрема. Радно искуство у области 
конкурса. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4 овог огласа за дома-
ра/мајстора одржавања су: средња стручна спре-
ма, радно искуство у области конкурса. Услови 
за заснивање радног односа за послове из тачке 
I подтачке 5 овог огласа за сервирку су: средња 
стручна спрема. Услови за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 6 овог огла-
са за спремача/спремачицу просторија у којима се 
пружају здравствене услуге су: завршена основна 
школа.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном машинском факултету или електротехнич-
ком факултету (за подтачку 1.) диплома о завр-
шеним основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (за подтачку 2.), извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице) (за 
подтачку 1.и 2.). уз пријаву на конкурс за засни-
вање радног односа за послове из тачке I подтач-
ке 3, 4. и 5. овог огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
имејл-адресом, изјава кандидата да је здравстве-
но способан за тражене послове и да се против 
њега не в оди кривични поступак, својеручно пот-
писана, диплома о завршеној средњој школи – 
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електро смер/машински смер (за подтачке 3. и 4.) 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за подтачку 4.) диплома о завршеној 
средњој школи (за подтачку 5), извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 
3. и 4). Уз пријаву на конкурс за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачку 6. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија са 
адресом, контакт телефоном, имејл-адресом, изја-
ва кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеној основној школи, извод из матичне књиге 
венчаних ако је кандидат променио презиме.

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопију личне кар-
те нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Нацоналне службе за запо-
шљавање Београд, на веб страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

I

Спремач/спремачица
просторија у којима се пружају 

здравствене услуге, у Служби за 
техничке и друге сличне послове, са 

пробним радом од 3 месеца
3 извршиоца

II

Услови за заснивање радног односа за послове из 
тачке I подтачке 1 овог огласа за инжењера инвес-
тиционог и техничког одржавања уређаја и опре-
ме су: висока стручна спрема (завршен машински 
факултет или електротехнички факултет) - 240 
ЕСПБ или VII/1, знање рада на рачунару, радно 
искуство у области конкурса. Услови за заснивање 
радног односа за послове из тачке I подтачке 2 
овог огласа за инжењера за рачунарске мреже 
су: висока стручна спрема - 240 ЕСПБ или VII/1, 
знање рада на рачунару, радно искуство у области 
конкурса. Услови за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 3 овог огласа за 
техничара-електроничара на хемодијализи су: 
средња стручна спрема, радно искуство у области 
конкурса. Услови за заснивање радног односа за 
послове из тачке I подтачке 4 овог огласа за дома-
ра/мајстора одржавања су: средња стручна спре-
ма, радно искуство у области конкурса. Услови 
за заснивање радног односа за послове из тачке 
I подтачке 5 овог огласа за сервирку су: средња 
стручна спрема. Услови за заснивање радног 
односа за послове из тачке I подтачке 6 овог огла-
са за спремача/спремачицу просторија у којима се 
пружају здравствене услуге су: завршена основна 
школа.

III

Уз пријаву на конкурс за заснивање радног односа 
за послове из тачке I подтачке 1. и 2. овог огласа 
прилажу се у овереној фотокопији следећа доку-
мента: потпуна лична и радна биографија са адре-
сом, контакт телефоном, имејл-адресом, изјава 
кандидата да је здравствено способан за траже-
не послове и да се против њега не води кривични 
поступак, својеручно потписана, диплома о завр-
шеном машинском факултету или електротехнич-
ком факултету (за подтачку 1.), диплома о завр-
шеним основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 
10. септембра 2005. године (за подтачку 2.), извод 
из матичне књиге венчаних ако је кандидат про-
менио презиме, доказ о радном искуству (потврда 
послодаваца или фотокопија радне књижице) (за 
подтачку 1.и 2.). Уз пријаву на конкурс за засни-
вање радног односа за послове из тачке I подтач-
ке 3, 4. и 5. овог Огласа прилажу се у овереној 
фотокопији следећа документа: потпуна лична и 
радна биографија са адресом, контакт телефоном, 
е-маил адресом, изјава кандидата да је здравстве-
но способан за тражене послове и да се против 

њега не води кривични поступак, својеручно пот-
писана, диплома о завршеној средњој школи – 
електро смер/машински смер (за подтачке 3. и 4.), 
положен стручни испити за рад са судовима под 
притиском (за подтачку 4.), диплома о завршеној 
средњој школи (за подтачку 5.), извод из матичне 
књиге венчаних ако је кандидат променио прези-
ме, доказ о радном искуству (потврда послодава-
ца или фотокопија радне књижице) (за подтачку 
3. и 4. ). Уз пријаву на конкурс за заснивање рад-
ног односа за послове из тачке I подтачку 6. овог 
огласа прилажу се у овереној фотокопији следећа 
документа: потпуна лична и радна биографија 
са адресом, контакт телефоном, е-маил адресом, 
изјава кандидата да је здравствено способан за 
тражене послове и да се против њега не води кри-
вични поступак, својеручно потписана, диплома о 
завршеној основној школи, извод из матичне књи-
ге венчаних ако је кандидат променио презиме.

IV

Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидати су дужни да доставе: лекарско уве-
рење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос, уверење 
да се против њих не води кривични поступак (уве-
рење издаје суд), оверена фотокопија дипломе о 
завршеној основној школи, оверена фотокопија 
уверења о држављанству, фотокопију личне кар-
те нечиповане, односно чиповану доставити на 
очитавање, фотокопију одјаве са претходног оси-
гурања (М образац).

V

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 
избору кандидата.

VI

Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу кори-
стити у друге сврхе. Подацима рукује и податке 
обрађује Одељење за кадровске и администра-
тивне послове КБЦ Земун.

VII

Кандидати за горе наведена радна места дужни су 
да своје пријаве доставе писарници КБЦ Земун у 
затвореној коверти са назнаком: ,,За јавни оглас 
за пријем у радни однос на неодређено време” са 
навођењем радног места за које конкуришу лично 
или путем поште на адресу: Клиничко болнички 
центар Земун, Вукова 9, 11080 Београд.

VIII

Оглас објавити код Националне службе за запо-
шљавање Београд, на веб-страници Министарства 
здравља РС (www.zdravlje.gov.rs), веб-страници и 
огласној табли Клиничко болничког центра Земун. 
Рок за подношење пријава на конкурс је осам 
(8) дана од дана објаве огласа. Неблаговремене 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом неће бити разматране. 
Кандидати који не буду изабрани документацију 
могу преузети на писарници Клиничко болничког 
центра Земун.

Медицина

www.nsz.gov.rs

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Медицина

“SK COMPANY” DOO
11070 Нови Београд, Омладинских бригада 102

Дефектолог-тифлолог

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

Оптичар-оптометриста

УСЛОВИ: VI или V степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

Oптичар-продавац

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме у наве-
деном занимању.

ОСТАЛО: Радно искуство 3 године, познавање 
рада на рачунару (MS Office), знање енглеског 
језика (средњи ниво), пробни рад 3 месеца. Прија-
ве слати на e-mail: info@sk-company.rs, у року од 30 
дана од дана објављивања огласа.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА 
КЛИНИКА

11000 Београд, Tиршова 10

Доктор медицине
за потребе Одсека за образовну 

делатност и едукацију запослених

УСЛОВИ: најмање 6 (шест) месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине, положен стручни 
испит, познавање рада на рачунару, познавање 
најмање једног светског језика, лиценца, просечна 
оцена студирања преко 8,5, пожељно је искуство 
у раду са педијатријском популацијом у установа-
ма терцијарног нивоа здравствене заштите. Проб-
ни рад у трајању до 6 (шест) месеци. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доставе 
следећа документа: кратку биографију; фотоко-
пију личне карте; фотокопију дипломе о заврше-
ном медицинском факултету; фотокопију дипломе 
о положеном стручном испиту; фотокопија лицен-
це; фотокопију радне књижице или другог дока-
за о радном искуству кандидата (уговори о раду, 
волонтерски уговори, потврда послодавца и сл.); 
фотокопије уговора о раду, тј. потврде о волонти-
рању, потврде о обављеном раду од стране начел-
ника служби здравствених установа на меморан-
думу, времену проведеном на раду и оценама 
рада кандидата, уколико их кандидат поседује.

Медицинска сестра/техничар
у операционој сали Служба операционог 

блока са стерилизацијом

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – медицинска 
сестра / здр.техничар / педијатријски/општи смер, 
положен стручни испит, лиценца, најмање шест 
месеци радног искуства. Пробни рад у трајању од 
6(шест)месеци. Приликом пријаве на конкурс кан-
дидати су дужни да доставе следећа документа: 
кратку биографију; фотокопију личне карте; фото-
копију дипломе о завршеној школи; фотокопију 
дипломе о положеном стручном испиту; фотоко-
пију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата ( уговори о раду, волонтерски 
уговори, потврда послодавца и сл.).

Медицинска сестра/техничар на 
осталим болничким одељењима

Одељење абдоминалне хирургије, на 
одређено време по основу замене до 

повратка радника са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме – педијатријс-

ког или општег смера, положен стручни испит, нај-
мање 6 (шест) месеци радног искуства. Приликом 
пријаве на конкурс кандидати су дужни да доста-
ве следећа документа: кратку биографију; фото-
копију личне карте; фотокопију дипломе о завр-
шеној школи; фотокопију дипломе о положеном 
стручном испиту; фотокопију радне књижице или 
другог доказа о радном искуству кандидата (уго-
вори о раду, волонтерски уговори, потврда посло-
давца и сл.).

Магационер/економ
за Одсек за књиговодствено-

финансијске послове са магацином

УСЛОВИ: средње образовање, IV степен стручне 
спреме, знање рада на рачунару. Пробни рад у 
трајању до 6 (шест) месеци. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе следећа 
документа: кратку биографију; фотокопију личне 
карте; фотокопију дипломе о стеченој стручној 
спреми; фотокопију радне књижице или другог 
доказа о радном искуству кандидата (уговори о 
раду, потврда послодавца и сл.).

ОСТАЛО: Пријаве се шаљу у затвореној коверти 
на наведену адресу Клинике, са назнаком рад-
ног места за које се конкурише. Кандидати који 
испуњавају услове из огласа могу бити позвани на 
разговор ради пружања додатних података који 
могу бити важни за одлуку о пријему (претходно 
искуство у раду, додатно образовање или оспо-
собљеност, дужина трајања школовања и сл.). 
Приликом заснивања радног односа, кандидати 
су дужни да доставе лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
прима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ДОМ ЗДРАВЉА НОВИ БЕОГРАД
11070 Нови Београд

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

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности - 

специјалиста неуропсихијатар или 
специјалиста психијатар

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста неу-
ропсихијатар или специјалиста психијатар, струч-
ни испит, положен специјалистички испит, нај-
мање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
у специјалистичкој делатности-

специјалиста неуропсихијатар или 
специјалиста психијатар

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста неу-
ропсихијатар или специјалиста психијатар, струч-
ни испит, положен специјалистички испит, нај-
мање 3 године и 6 месеци радног искуства у звању 
доктора медицине.

Доктор медицине специјалиста 
изабрани лекар за децу

на одређено време до 3 месеца

УСЛОВИ: доктор медицине специјалиста педија-
тар, стручни испит, положен специјалистички 
испит, најмање 3 године и 6 месеци радног иску-
ства у звању доктора медицине.

ОСТАЛО: Пријаве са кратком биографијом, адре-
сом, контакт телефоном и неовереним фотоко-
пијама докумената којима се доказује испуњеност 

услова конкурса предају се преко писарнице Дома 
здравља (III спрат, соба бр.3) на наведеној адреси 
са назнаком за који конкурс се подноси пријава. 
Пријавом на оглас кандидат даје своју сагласност 
за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити 
у друге сврхе. Одлука о избору ће бити објављена 
на огласној табли Дома здравља поред писарни-
це, а изабрани кандидат ће бити лично обавештен 
телефонским путем.

ДОМ ЗДРАВЉА
“Др ДУШАН САВИЋ ДОДА”

Беочин, Светосавска бб

Руководилац службе лабораторијске 
дијагностике

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, биохемијски 
смер, VII/1 степен стручне спреме или дипломи-
рани фармацеут специјалиста медицинске биохе-
мије или доктор медицине специјалиста клиничке 
биохемије, стручни испит; лиценца; најмање шест 
месеци радног искуства на пословима лаборато-
ријске дијагностике. Уз пријаву се подноси крат-
ка биографија и докази о испуњености услова за 
обављање послова из тачке 1 овог огласа. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“ Националне служ-
бе за запошљавање, а оглас ће се објавити на 
веб-сајту Министарства здравља и на сајту Дома 
здравља „Др Душан Савић Дода” Беочин. Пријаве 
на оглас могу се поднети лично Служби за правне 
и економске послове у Дому здравља, Светосав-
ска бб, сваког радног дана од 7 до 14 часова или 
послати препоручено поштом на исту адресу са 
назнаком „За оглас”.

Посао се не чека, посао се тражи
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КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР 
„ЗВЕЗДАРА“

11000 Београд - Звездара
Димитрија Туцовића 181

тел. 011/380-69-69

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

11 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

Медицинска сестра - техничар 
педијатријског смера

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: средње образовање, стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства у 
наведеном звању.

Виша медицинска сестра - општи смер

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

Виша медицинска сестра - бабица

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

Спремач/спремачица просторија у 
којима се пружају здравствене услуге

5 извршилаца

УСЛОВИ: основно образовање, најмање шест 
месеци радног искуства у наведеном звању.

Домар/мајстор одржавања - бравар
у Служби за техничке и друге сличне 

послове

Домар/мајстор одржавања - 
електричар

у Служби за техничке и друге сличне 
послове

УСЛОВИ: средње образовање.

ОСТАЛО: Као доказе о испуњености услова кан-
дидати су обавезни да уз пријаву доставе: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и наведеном 
адресом и контакт телефоном (по могућству и 
електронска адреса), оверену фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту (не 
односи се на редни број 6,7 и 8); оверену фото-
копију дозволе за рад - лиценце издате од стране 
надлежне коморе (или решења надлежне коморе 

о постојању услова за издавање лиценце), ори-
гинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења, уговори или 
други акти којима се доказује на којм пословима, 
са којом стручном спремом и у ком временском 
период је стечено радно искуство), а у року од 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
Националне службе за запошљавање „Послови”, 
на адресу: Клиничко-болнички центар “Звездара”, 
11000 Београд, Димитрија Туцовића 161, са наз-
наком: “За конкурс ради пријема у радни однос”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас 
неће бити узете у разматрање. Учесници у огласу 
писмено ће бити обавештени.

ДОМ ЗДРАВЉА ПАРАЋИН
35250 Параћин, Мајора Марка 10

Доктор медицине у хитној 
медицинској помоћи

на одређено време ради замене 
привремено одсутних радника до 

њиховог повратка, за рад у Служби за 
хитну медицинску помоћ са санитетским 

превозом Дома здравља Параћин, са 
скраћеним радним временом

3 извршиоца

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до 24 месеца, за 
рад у Служби за здравствену заштиту 

деце и омладине 

Доктор медицине изабрани лекар
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до 24 месеца, за 
рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслог становништва

Медицинска сестра - техничар у 
хитној медицинској помоћи

на одређено време ради замене 
привремено одсутног радника, до 

његовог повратка, за рад у Служби за 
хитну медицинску помоћ са санитетским 

превозом, са скраћеним радним 
временом

Референт за јавне набавке
на одређено време због повећаног 

обима посла, најдуже до 24 месеца, за 
рад у Служби за обављање заједничких 

послова, Одсек техничких и других 
послова

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање 
радног односа, кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове. I За доктора медицине: високо 
образовање на интегрисаним академским студија-
ма по пропису који уређује високо образовање, 
почев од 10. септембра 2005. године, на основ-
ним студијама у трајању од најмање пет године, 
по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; стручни испит, 
лиценца, најмање шест месеци радног искуства 
у звање доктора медицине. II За медицинску 
сестру - техничара: средње образовање; струч-
ни испит, лиценца, најмање шест месеци радног 
искуства у звање медицинске сестре - техничара. 
III За референта за јавне набавке: средње образо-
вање, знање рада на рачунару, положен стручни 
испит за службеника за јавне набавке, у складу 
са законом. Заинтересовани кандидати подно-
се: пријаву на оглас, кратку биографију, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених венчаних, 
фотокопију уверења о држављанству, фотокопију 
дипломе о завршеном медицинском факултету (за 
докторе медицине), средњој медицинској школи 
(медицинска сестра - техничар) и средњем обра-

зовању (референт за јавне набавке), фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту (за док-
торе медицине и медицинску сестру - техничара), 
фотокопију лиценце Лекарске коморе за самоста-
лан рад или решење о упису у Лекарску комору 
(за докторе медицине и медицинску сестру тех-
ничара), доказ да кандидат има најмање шест 
месеци радног искуства у звању доктора меди-
цине и медицинске сестре - техничара (потврде, 
уверења, уговоре и сл.), сертификат службеника 
за јавне набавке за референта за јавне набавке 
(уколико лице не поседује сертификат службени-
ка за јавне набавке, послодавац је у обавези да 
истом омогући да у року од три месеца од дана 
заснивања радног односа, односно од дана када 
се стекну услови, положи испит за службеника за 
јавне набавке). Опис посла за свако радно место 
одређен је Правилником о унутрашњој органи-
зацији и систематизацији радних места у Дому 
здравља Параћин. Докази о испуњености услова 
за заснивање радног односа за напред наведе-
на радна места подносе се у неовереним копија-
ма. Пријаве са кратком биографијом, адресом и 
контакт телефоном, као и документа којима се 
доказује испуњеност услова конкурса, донети лич-
но у писарницу Дома здравља Параћин или посла-
ти на горенаведену адресу са назнаком за радно 
место за које се конкурише. Рок за подношење 
пријава 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 пру-
жања додатних података који могу бити важни за 
одлуку о пријему. Неблаговремене, непотписане 
пријаве, као и пријаве са непотпуном и неодгова-
рајућом документацијом, неће бити разматране. 
По завршетку конкурса предата документа се неће 
враћати кандидатима. За све информације можете 
се обратити на телефон: 035/573-186.

ОПШТА БОЛНИЦА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра
на одређено време ради замене 

запослених на неплаћеном и 
породиљском одсуству

2 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: IV степен стручне спреме, 
медицинска сестра, положен стручни испит. Кан-
дидати су обавезни да уз пријаву са биографијом 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи, оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење, доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на пословима 
пружања здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), биографију 
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-215, 018/804-211.

Дипломирани правник

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: VII степен стручне спреме, 
дипломирани правник, положен стручни испит. 
Кандидати су обавезни да уз пријаву са биогра-

Медицина
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фијом доставе: оверен препис или фотокопију 
дипломе о завршеном правном факултету, ове-
рен препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, потврду издату од стране Нацио-
налне службе за запошљавање о дужини чекања 
на запослење, доказ о радном искуству у струци 
након положеног стручног испита на пословима 
пружања здравствене заштите (фотокопија радне 
књижице или потврда послодавца), биографију 
са адресом и контакт телефон. Рок за пријаву је 
8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве на 
оглас доставити лично или поштом на адресу: 
Општа болница Алексинац, Момчила Поповића 
144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава на 
оглас за пријем у радни однос”. Пријаве са непот-
пуном документацијом, као и неблаговремене 
пријаве, неће бити разматране. Контакт телефон: 
018/804-215, 018/804-211.

ДОМ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ
18220 Алексинац, Момчила Поповића 144

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за хитну медицинску 

помоћ, на одређено време до повратка 
одсутног радника

Медицинска сестра - техничар
за рад у Служби за здравствену заштиту 

одраслих становника, кућно лечење 
и здравствену негу и хигијенско 

епидемиолошку заштиту, на одређено 
време до повратка одсутних радника

3 извршиоца

УСЛОВИ: Општи услови: у складу са Законом о 
раду. Посебни услови: средње образовање из 
области медицине; IV степен стручне спреме, 
медицинска сестра - техничар општег смера, поло-
жен стручни испит; лиценца; возачка дозвола Б 
категорије. Кандидати су обавезни да уз пријаву 
доставе: оверен препис или фотокопију дипломе 
о завршеној средњој медицинској школи, оверен 
препис или фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту, оверен препис или фотокопију 
лиценце или решења о упису у комору, оверену 
фотокопију возачке дозволе Б1 категорије и писа-
ну изјаву да је кандидат активни возач, биографију 
са адресом и контакт телефон. Изабрани кандидат 
је обавезан да приликом заснивања радног односа 
достави уверење о здравственој способности. Рок 
за пријаву је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве на оглас доставити лично или поштом на 
адресу: Дом здравља Алексинац, Момчила Попо-
вића 144, 18220 Алексинац, са назнаком: „Пријава 
на оглас број 2/2020 са наведеним редним бројем”. 
Пријаве са непотпуном документацијом, као и 
неблаговремене пријаве, неће бити разматране. 
Контакт телефон: 018/804-256.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА 
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ 

„КОВИН”
Ковин, Цара Лазара 253

1. Доктор медицине

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Кан-
дидати подносе: кратку биографију (CV); пријаву 
на оглас; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце.

2. Психолог
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије) по пропи-
су који уређује високо образовање почев од 10. 
септембра 2005. године; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису 
који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005. године; стручни испит, у складу са зако-
ном. Кандидати подносе: кратку биографију (CV); 
пријаву на оглас; оверену фотокопију дипломе о 
завршеном високом образовању у звању дипло-
мираног психолога; оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту.

3. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију
6 извршилаца

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци искуства у наве-
деном звању. Кандидати подносе: кратку биогра-
фију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце.

4. Лабораторијски техничар

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца. Кандидати подносе: кратку биографију 
(CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију дипло-
ме о завршеном средњем образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту; оверену фотокопију лиценце.

5. Сервирка у посебним условима рада

УСЛОВИ: средње образовање, изузетно основно 
образовање и радно искуство на тим пословима 

стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. Кан-
дидати подносе: кратку биографију (CV); пријаву 
на оглас; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном средњем образовању, изузетно оверена 
фотокопија доказа о завршеном основном образо-
вању и потврда о радном искуству на наведеним 
пословима најмање 2 године.

6. Спремач/спремачица
просторија у болничким установама 

специјализованим за психијатрију и на 
психијатријским одељењима 

2 извршиоца

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подно-
се: кратку биографију (CV); пријаву на оглас; ове-
рена фотокопија доказа о завршеном основном 
образовању.

7. Техничар одржавања одеће
у посебним условима рада

УСЛОВИ: основно образовање. Кандидати подно-
се: кратку биографију (CV); пријаву на оглас; ове-
рену фотокопија доказа о завршеном основном 
образовању.

8. Доктор медицине
на одређено време, због одсуства 
запослене са рада преко 30 дана, 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: високо образовање: на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године; на основним студијама у трајању од нај-
мање пет година, по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине. Кан-
дидати подносе: кратку биографију (CV); пријаву 
на оглас; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеном високом образовању; оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; оверену 
фотокопију лиценце.

9. Медицинска сестра - техничар
у специјализованим 

психијатријским болничким 
установама које су организоване за 

двадесетчетворочасовни пријем, 
задржавање пацијената без пристанка, 
за збрињавање и лечење психотичних 

поремећаја у акутној фази, болести 
зависности, за форензичку психијатрију, 

психогеријатрију и психосоцијалну 
рехабилитацију, на одређено време, до 
повратка запослене са одсуства са рада 

преко 30 дана

УСЛОВИ: средње образовање; стручни испит; 
лиценца; најмање шест месеци искуства у наве-
деном звању. Кандидати подносе: кратку биогра-
фију (CV); пријаву на оглас; оверену фотокопију 
дипломе о завршеном средњем образовању; ове-
рену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: У пријави на оглас, поред осталих пода-
така, кандидат треба да да своју сагласност за 
обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Пријаве са потребним дока-
зима достављају се поштом на следећу адресу: 
Улица цара Лазара 253, 26220 Ковин, или лично у 
архиви болнице, са назнаком „Оглас”, у року од 8 
дана од дана објављивања огласа код Националне 
службе за запошљавање. Изабрани кандидати су 
у обавези да доставе лекарско уверење о општој 
здравственој способности. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати.

Пословни центри НСЗ
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ДОМ ЗДРАВЉА „ШИД“
22240 Шид, Алексе Шантића 1

тел. 022/712-522
e-mail: info@domzdravljasid.org.rs

Доктор медицине у Транзитно-
прихватном центру Адашевци

ангажован по уговору о привремено-
повременим пословима, у трајању до 

120 радних дана у календарској години

УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 2) 
положен стручни испит, 3) лиценца. Уз пријаву 
на оглас приложити: фотокопију дипломе, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
копију / очитану личну карту, копију лиценце.

Доктор медицине у Транзитно-
прихватном центру Принциповац

ангажован по уговору о привремено-
повременим пословима, у трајању до 

120 радних дана у календарској години

УСЛОВИ: 1) завршен медицински факултет, 2) 
положен стручни испит, 3) лиценца. Уз пријаву 
на оглас приложити: фотокопију дипломе, фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
копију / очитану личну карту, копију лиценце. 

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Посло-
ви“, путем поште или лично предати на писарницу 
Дома здравља Шид.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе за неурологију, на 
одређено време до шест месеци, ради 
обезбеђења услова у погледу кадра за 

обављање здравствене делатности

Доктор медицине
за потребе Службе ортопедије и 

трауматологије, са пробним радом од 
три месеца

УСЛОВИ: високо образовање: 1) на интегрисаним 
академским студијама, по пропису који уређује 
високо образовање, почев од 10. септембра 2005. 
године или 2) на основим студијама у трајању од 
најмање пет година, по пропису који уређивао 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не; положен стручни испит. Приликом пријављи-
вања на оглас потребно је доставити следећа 
документа: пријаву на оглас са кратком биогра-
фијом и контакт подацима; фотокопију дипломе 
о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

Медицинска сестра техничар у 
интензивној нези (ниво 3)

за потребе Службе за анестезију са реанимато-
логијом, на одређено време до шест месеци ради 
обезбеђења услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

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

Возач
за потребе Одсека за превоз и танспорт 

у Служби за техничке и помоћне 
послове, на одређено време до шест 

месеци ради обезбеђења услова у 
погледу кадра за обављање здравствене 

делатности

УСЛОВИ: средње образовање, IV или III степен 
стручне спреме; поседовање возачке дозволе Б 
категорије. Приликом пријављивања на оглас 
потребно је доставити следећа документа: пријаву 
на оглас са кратком биографијом и контакт пода-
цима; фотокопију дипломе о завршеној школи; 
фотокопију возачке дозволе одговарајуће кате-
горије; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са доку-
ментацијом доставити на адресу: Општа болница 
Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-

нистративне послове, Синђелићева 62, 14000 
Ваљево, са назнаком: “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос за послове ________ (навести тачан 
профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Економски техничар
средња стручна спрема, за потребе 

Службе за правне и економско-
финансијске послове, на одређено 
време од 12 месеци због повећаног 
обима посла, са пробним радом од 3 

месеца
2 извршиоца

Економиста
виша стручна спрема, за потребе 
Службе за правне и економско-

финансијске послове, на одређено 
време од 12 месеци због повећаног 
обима посла, са пробним радом од 3 

месеца
2 извршиоца

Економиста
виша стручна спрема, за потребе 
Службе за правне и економско-

финансијске послове, на одређено 
време од 9 месеци због повећаног обима 

посла, 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, 113/17, 95/18) и посебни 
услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији са систематизацијом радних места 
Клиничког центра Крагујевац. Избор кандидата 
обавиће се на основу интервјуа са кандидатима 
који обавља стручна Комисија Клиничког центра 
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 економске техничаре; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
са адресом, контакт телефоном, имејл-адресом. 
Кандидати који имају радно искуство (укључујући 
стручно оспособљавање и усавршавање) треба да 
доставе доказ/потврду о радном стажу од стране 
Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање (ПИО), односно доказ/потврду о волон-
терском стажу у струци од стране надлежне служ-
бе. Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да 
се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да 
није покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривична 
дела која га чине неподобним за рад у здравстве-
ној установи (уверење надлежне полицијске упра-
ве или полицијске станице). Уколико изабрани 
кандидат не достави горе наведене документе у 
захтеваном року, са њим се неће засновати рад-
ни однос. Пријавом на оглас кандидат даје своју 
сагласност за обраду података о личности у свр-
хе избора за пријем у радни однос. Подаци се не 
могу користити у друге сврхе. Подацима рукује и 
податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Рок за подношење 

Медицина

Посао се не чека, посао се тражи



Бесплатна публикација о запошљавању 4705.02.2020. |  Број 867 |   

Медицина

пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад-
но место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Виши медицински техничар општег 
смера (VI степен)

за потребе Јединице интензивног 
лечења - Службе за анестезију и 

реанимацију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства 

и са пробним радом од 3 месеца

Виши медицински техничари општег 
смера (VI степен)

за потребе Клинике за хематологију, на 
одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства и са пробним радом 

од 3 месеца

Виши медицински техничари општег 
смера (VI степен)

за потребе Клинике за ортопедију и 
трауматологију, на одређено време до 
повратка запосленог са дужег одсуства 

и са пробним радом од 3 месеца

Виши медицински техничари општег 
смера (VI степен)

за потребе Клинике за општу и грудну 
хирургију, на одређено време до 

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

Медицински техничар општег смера 
(IV степен)

за потребе Клинике за неурологију, на 
одређено време до повратка запосленог 
са дужег одсуства и са пробним радом 

од 3 месеца

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног 
односа утврђени Законом о раду („Сл. гласник 
РС”, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 
75/2014, 13/2017-одлука УС и 113/17) и посебни 
услови утврђени Правилником о организацији 
и систематизацији послова у Клиничком центру 
Крагујевац. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: диплома 
о стеченом образовању одговарајућег профила; 
сведочанства за сваки разред средње школе за 
медицинске техничаре/сестре са средњом школс-
ком спремом за радно место; уверење о положе-
ном стручном испиту за радно место; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рође-
них; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратку биографију 
са адресом, контакт телефоном, 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 волон-
терском стажу у струци од стране надлежне служ-

бе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу 
за која радна места конкуришу са називом орга-
низационе јединице (било да конкуришу на једно 
радно место или на више радних места). Кандида-
ти који уђу у ужи избор биће позвани на разговор. 
Приликом заснивања радног односа, изабрани 
кандидат је дужан да достави: лекарско уверење 
као доказ о здравственој способности за послове 
за које се заснива радни однос; доказ да се про-
тив кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); 
уверење да кандидат није осуђиван за кривич-
на дела која га чине неподобним за рад у здрав-
ственој установи (уверење надлежне полицијске 
управе или полицијске станице); Дозволу за рад 
- лиценцу коју је издала надлежна комора (ако је 
кандидат у радном односу) или решење о упису 
у комору (ако кандидат није у радном односу) за 
радно место. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави горенаведене документе у захтеваном року, 
са њим се неће засновати радни однос. Пријавом 
на оглас кандидат даје своју сагласност за обраду 
података о личности у сврхе избора за пријем у 
радни однос. Подаци се не могу користити у друге 
сврхе. Подацима рукује и податке обрађује Кли-
нички центар Крагујевац. Оглас објавити путем 
сајта Министарства здравља Републике Србије, 
путем сајта Клиничког центра Крагујевац и у пуб-
ликацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Рок за подношење пријава је осам (8) 
дана од дана објављивања огласа у публикла-
цији „Послови” Националне службе за запошља-
вање. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Коначни резултати конкурса биће 
објављени на сајту Клиничког центра Крагујевац 
(www.kc-kg.rs). Кандидати који не буду изабрани 
могу захтевати повраћај конкурсне документације. 
Телефон за контакт 034/505-273. Пријаве се под-
носе лично, у затвореној коверти, преко писарни-
це Клиничког центра Крагујевац или путем поште 
на адресу: Клинички центар Крагујевац, Змај Јови-
на 30, 34000 Крагујевац. Обавезно назначити за 
које се радно место конкурише: „Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за радно место... (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Дактилограф
средња школска спрема, за потребе 

Центра за онкологију и радиотерапију, 
на одређено време због повећаног 

обима посла на период од 6 месеци и са 
пробним радом од 3 месеца

Оператер на телефонској централи
средња школска спрема, за потребе 

Одсека телефонске централе, на 
одређено време због повећаног обима 

посла на период од 6 месеци 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, 113/17, 95/18) и посебни усло-
ви утврђени Правилником о унутрашњој организа-
цији са систематизацијом радних места Клиничког 
центра Крагујевац. Уз пријаву се подносе у ори-
гиналу или овереној копији следећа документа: 
диплома о стеченом образовању одговарајућег 
профила; сведочанства за сваки разред средње 
школе; уверење о држављанству РС; извод из 
матичне књиге рођених; извод из матичне књи-
ге венчаних (ако је кандидат променио презиме); 
кратку биографију 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), однос-
но доказ/потврду о волонтерском стажу у струци 
од стране надлежне службе. Кандидати који уђу 
у ужи избор биће позвани на разговор. Приликом 
заснивања радног односа, изабрани кандидат је 
дужан да достави: лекарско уверење као доказ 
о здравственој способности за послове за које се 
заснива радни однос; доказ да се против канди-
дата не води кривични поступак, да оптужница 
није ступила на правну снагу и да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); уверење да 
кандидат није осуђиван за кривична дела која га 
чине неподобним за рад у здравственој установи 
(уверење надлежне полицијске управе или поли-
цијске станице). Уколико изабрани кандидат не 
достави горе наведене документе у захтеваном 
року, са њим се неће засновати радни однос. На 
радне односе засноване по окончаном конкурсу 
примењиваће се важећа Уредба о коефицијенти-
ма за обрачун и исплату плата запослених у јав-
ним службама. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса бити објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурс-
не документације. Контакт телефон: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац, обавез-
но назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад-
но место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Змај Јовина 30

тел. 034/505-273

Медицински техничар општег смера
средња стручна спрема, ради попуне 
радног места медицински техничар 
/ сестра општег смера за потребе 

Клинике за општу и грудну хирургију, 
на одређено време због повећаног 

обима посла у трајању од 24 месеца 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, 113/17 и 95/18) и посебни 
услови утврђени Правилником о унутрашњој 
организацији са систематизацијом радних мес-
та Клиничког центра Крагујевац. Посебан услов 
за заснивање радног односа је: радно искуство 
у наведеној служби у трајању од најмање 1 (јед-
не) године. Уз пријаву се подносе у оригиналу 
или овереној копији следећа документа: дипло-
ма о стеченом образовању одговарајућег профи-
ла; уверење о положеном стручном испиту; уве-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; извод из матичне књиге венчаних (ако је 
кандидат променио презиме); кратка биографија 
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са адресом, контакт телефоном, 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 волон-
терском стажу у струци од стране надлежне служ-
бе. Кандидати су у обавези да на пријави наведу 
за која радна места конкуришу (било да конкури-
шу на једно радно место или на више радних мес-
та). Кандидати који уђу у ужи избор биће позвани 
на разговор. Приликом заснивања радног односа, 
изабрани кандидат је дужан да достави: лекарско 
уверење као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос; доказ да се 
против кандидата не води кривични поступак, да 
оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда); уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој 
установи (уверење надлежне полицијске управе 
или полицијске станице); дозволу за рад - лиценцу 
коју је издала надлежна комора (ако је кандидат 
у радном односу) или решење о упису у комору 
(ако кандидат није у радном односу). Уколико иза-
брани кандидат не достави наведену документа-
цију у захтеваном року, са њим се неће заснова-
ти радни однос. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврхе избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима рукује 
и податке обрађује Клинички центар Крагујевац. 
Оглас објавити путем сајта Министарства здравља 
Републике Србије, путем сајта Клиничког центра 
Крагујевац и у публикацији „Послови” Национал-
не службе за запошљавање. Рок за подношење 
пријава је осам (8) дана од дана објављивања 
огласа у публикацији „Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Коначни резултати 
конкурса биће објављени на сајту Клиничког цен-
тра Крагујевац (www.kc-kg.rs). Кандидати који не 
буду изабрани могу захтевати повраћај конкурсне 
документације. Телефон за контакт: 034/505-273. 
Пријаве се подносе лично, у затвореној коверти, 
преко писарнице Клиничког центра Крагујевац 
или путем поште на адресу: Клинички центар Кра-
гујевац, Змај Јовина 30, 34000 Крагујевац. Обавез-
но назначити за које се радно место конкурише: 
„Пријава на оглас за пријем у радни однос за рад-
но место... (навести тачан профил за који канди-
дат подноси пријаву)“.

ДОМ ЗДРАВЉА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Ћирила и Методија 32

1. Доктор медицине
за рад на пословима доктора медицине 
у хитној медицинској помоћи, у Служби 
хитне медицинске помоћи и санитетског 

превоза Дома здравља Крушевац

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

2. Доктор медицине - изабрани лекар
у Служби опште медицине Дома 

здравља Крушевац

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

ОСТАЛО: Кандидати достављају: пријаву на 
оглас; кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном; оверену фотокопију дипломе о стече-
ном образовању; оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту; оверену фотокопију 
лиценце за рад или решења о упису у Комору, 
изјаву да су здравствено способни за послове за 
које подносе пријаву; фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених. Пријавом на оглас кандидати 
дају своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. О потреби 
спровођења даљих разговора са кандидатима који 
се јаве на оглас, а ради пружања додатних пода-
така који могу бити важни за одлуку о пријему, 
одлучује директор. О коначном избору кандидата 
одлучује директор. Изабрани кандидат, пре засни-
вања радног односа, дужан је да достави лекарско 
уверење, као доказ о здравственој способности за 
послове за које се заснива радни однос. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведени документ 
у остављеном року, са њим се неће закључити уго-
вор о раду. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом 
доставити на наведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1. Доктор медицине специјалиста 
на болничком одељењу и у 

специјалистичкој амбуланти
за рад у Одељењу опште неурологије у 
Служби за неурологију Опште болнице 

Крушевац, на одређено време ради 
замене привремено одсутног запосленог 

на нези детета

УСЛОВИ: медицински факултет и специјализација 
из неурологије или неуропсихијатрије, VII/2 сте-
пен, стручни испит; лиценца; најмање три године 
и шест месеци радног искуства у звању доктора 
медицине. 

2. Доктор медицине
за рад у Служби за неурологију Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 

на 4 месеца због повећаног обима посла

УСЛОВИ: медицински факултет - VII/1 степен, 
стручни испит; лиценца; најмање шест месеци 
радног искуства у звању доктора медицине.

3. Виша медицинска сестра / техничар 
у операционој сали

за рад у Одељењу за интензивно 
лечење у Служби за анестезиологију 
и реаниматологију Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 6 

месеци због повећаног обима посла

УСЛОВИ: виша медицинска школа, смер виша мед. 
сестра - техничар или смер анестетичар интензи-
виста, висока медицинска школа струковних сту-
дија или завршен медицински факултет, основне 
струковне студије првог степена на студијском 
програму струковна медицинска сестра техничар 
или струковни анестетичар интензивиста, VI/1 
или VI/2 степен, стручни испит; лиценца; најмање 
годину дана радног искуства у наведеном звању. 

4. Медицинска сестра - техничар у 
ургентним службама и реанимацији

за рад у Служби пријема и збрињавања 
ургентних стања при Заједничким 

медицинским пословима Опште болнице 
Крушевац, на одређено време на 6 

месеци због повећаног обима посла

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

5. Медицинска сестра - техничар на 
осталим болничким одељењима

за рад у Служби за неурологију Опште 
болнице Крушевац, на одређено време 

на 3 месеца због повећаног обима посла

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

6. Сервирка
за рад у Одсеку за серврање хране у 

Служби за техничке, помоћне и друге 
сличне послове при Заједничким 
немедицинским пословима Опште 

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

УСЛОВИ: средње образовање; изузетно: основно 
образовање и радно искуство на тим пословима 
стечено до дана ступања на снагу ове уредбе. 

ОСТАЛО: Заинтересовани кандидати подносе: за 
радно место бр.1.: молбу за пријем и биографију, 
са адресом, контакт телефоном, оверену фото-
копију дипломе, оверену фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, оверену фотокопију 
уверења о положеном специјалистичком испиту, 
фотокопију личне карте или очитане податке са 
личне карте (уколико је чипована), фотокопију 
извода из матичне књиге венчаних (уколико су 
дипломе или уверења издати на девојачко пре-
зиме), оверену фотокопију Лиценце издате од 
надлежног органа. За радно место од бр. 2 до 5: 
молбу за пријем и биографију, са адресом, контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту, фотокопију личне карте или очитане податке 
са личне карте (уколико је чипована), фотоко-
пију извода из матичне књиге венчаних (уколи-
ко су дипломе или уверења издати на девојачко 
презиме), оверену фотокопију Лиценце издате од 
надлежног органа. За радно место бр. 6: молбу за 
пријем и биографију, са адресом, контакт телефо-
ном, оверену фотокопију дипломе или оверену 
фотокопију сведочанства о завршеној основној 
школи са потврдм о радном искуству на наве-
деним пословима, фотокопију личне карте или 
очитане податке са личне карте (уколико је чипо-
вана), фотокопију извода из матичне књиге вен-
чаних (уколико су дипломе или уверења издати на 
девојачко презиме). Пријавом на оглас кандидат 
даје своју сагласност за обраду података о лично-
сти у сврхе избора за пријем у радни однос. Пода-
ци се не могу користити у друге сврхе. Изабрани 
кандидати пре заснивања радног односа дужни су 
да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Уколико изабрани кандидат не дос-
тави наведена документа у остављеном року, са 
њим се неће закључити уговор о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Пријаву доставити у затвореној коверти са назна-
ком „За оглас” са називом и редним бројем радног 
места за које се конкурише, а на наведену адресу.

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

тел. 018/830-927

Медицинска сестра - техничар општег 
смера

на одређено време од 3 месеца због 
повећаног обима посла

Медицина
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Медицина

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа - 
општи смер; положен стручни испит; лиценца за 
рад у струци или решење о упису у Комору меди-
цинских сестара и здравствених техничара. Као 
доказе о испуњености ових услова кандидати су 
дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи - општи смер, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
оверену фотокопију лиценце за рад у струци или 
оверену фотокопију решења о упису у именик 
коморе. Пријаве кандидата које не садрже траже-
ну документацију сматраће се непотпуним и неће 
бити разматране. Пријаве које пристигну по исте-
ку овог рока сматраће се неблаговременим и неће 
бити разматране. Пријаве на оглас достављати у 
затвореним ковертама, путем поште на адресу: 
Специјална болница за плућне болести „Озрен“ 
Сокобања, Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз 
напомену „Пријава на оглас за сестре - неодређе-
но“ или лично у просторијама болнице.

Дипломирани правник за правне, 
кадровске и административне послове
на одређено време од шест месеци због 

повећаног обима посла
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; VII 
степен стручности, дипломирани правник. Доста-
вити: пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
бројем телефона и адресом, оверену фотокопију 
дипломе о завршеном правном факултету. Прија-
ве кандидата које не садрже тражену документа-
цију сматраће се непотпуним и неће бити разма-
тране. Пријаве које пристигну по истеку овог рока 
сматраће се неблаговременим и неће бити раз-
матране. Пријаве на оглас достављати у затворе-
ним ковертама путем поште на адресу Специјал-
на болница за плућне болести „Озрен“ Сокобања, 
Насеље Озрен бб, 18230 Сокобања, уз напомену 
„Пријава на оглас за правника“ или лично у прос-
торијама болнице.

,,АПОТЕКА“ ВРШАЦ
Вршац, Абрашевићева 32

тел. 013/830-261

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, VII/1 сте-
пен стручне спреме, без обзира на радно иску-
ство; лиценца за фармацеута, стручни испит. Рок 
трајања конкурса: до попуне. Заинтересовани кан-
дидати могу да се јаве на горе назначени телефон, 
особа за контакт: Радмила Цветићанин.

АПОТЕКА „МЕНТА“
Ужице, Сланушка 2
тел. 065/3388-055

e-mail: majamenta@mts.rs

Дипломирани фармацеут

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, магистар фар-
мације; пожељно је поседовање лиценце, али није 
обавезно; познавање рада на рачунару. Услови 
рада: рад у сменама. Трајање конкурса: до попуне. 
Заинтересовани кандидати могу да се јаве на кон-
такт телефон, особа за контакт: Марија Буљугић.

Највећа понуда 
слободних послова 
на једном месту
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         Здравство и социјална заштита

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ СЕЧАЊ

23240 Сечањ, Вожда Карађорђа 71

Стручни радник за управно-правне 
послове

УСЛОВИ: високо образовање: на студијама у оби-
му од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропису који 
уређује високо образовање, почев од 10. септем-
бра 2005. године, на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису 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. године и високо образо-
вање у трајању од најмање две године, по пропи-
су који је уређивао високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године и радним искуством на тим 
пословима стеченим до дана ступања на снагу ове 
уредбе; дипломирани правник; радно искуство: 
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.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати подносе: очита-
ну личну карту са чипом / копију личне карте без 
чипа, извод из матичне књиге рођених, уверење 
о држављанству, доказ о стручној спреми, доказ о 
радном искуству, евентуално доказ о поседовању 
лиценце, евентуално доказ о положеном држав-
ном стручном испиту, евентуално доказ знања 
рада на рачунару. Пријаве са потребном доку-
ментацијом доставити на горенаведену адресу, 
са назнаком „За конкурс - не отварати”. Конкурс је 
отворен 8 дана од дана објављивања у публика-
цији “Послови”.

ЦЕНТАР ЗА САМОСТАЛНИ ЖИВОТ 
ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ 

СОМБОР
25000 Сомбор, Косовска 2

тел. 064/0475-343
e-mail: julijana.so@sbb.rs

Стручни радник за вођење услуге 
персоналне асистенције

на одређено време

УСЛОВИ: лиценца за рад у области социјалне 
заштите. Радно време од 7 до 15 часова, у случају 
потребе и викендом. Рад у канцеларији и на тере-
ну. Кандидати могу да се јављају на горе наведени 
телефон или имејл-адресу. Рок за пријављивање 
је 8 дана од објављивања у публикацији „Посло-
ви“.

          Култура и информисање

ЈУГОСЛОВЕНСКО ДРАМСКО 
ПОЗОРИШТЕ

Београд, Краља Милана 50

Сценски радник - декоратер
8 извршилаца

УСЛОВИ: минимум I степен стручне спреме; спо-
собност коришћења ручног алата; врста запос-
лења: по уговору о делу. Место рада: ГО Савски 

венац. Трајање конкурса: до попуне. Начин конку-
рисања: директан контакт, Краља Милана 50 (од 
10.00 до 15.00), мејл: jelena.komazec@jdp.rs, теле-
фон: 011/3061-911.

                        Индустрија и грађевинарство

„LE BELIER“ КИКИНДА
ЛИВНИЦА ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 

ПРЕРАДУ МЕТАЛА ДОО
23300 Кикинда, Бечејски пут 34

тел. 063/8611-730
e-mail: kristina.ristic@lebelier.com

Оперативац на завршној обради 
метала, оперативац на ручном 

бушењу
на одређено време

40 извршилаца

УСЛОВИ: Кандидат испуњава услове без обзир на 
занимање и стурчну спрему. Рок за пријаву на кон-
курс је до попуне радног места. Лице за контакт је 
Кристина Ристић.

„ХИДРОВОД“ ДОО ДРУШТВО ЗА 
ГРАЂЕВИНАРСТВО, СПОЉНУ И 

УНУТРАШЊУ ТРГОВИНУ 
26000 Панчево, Боре Шипоша 25 

Водоинсталатер
2 извршиоца

УСЛОВИ: Јављање кандидата на контакт телефо-
не: 013/341-298, 013/367-851.

ПРОИЗВОДНО-ПРОМЕТНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ “WING” DOO
Стари град - Београд, Косовска 8

тел. 064/1752-080
e-mail: marija.dragovic@wing.rs

Контролор производа / производни 
инжењер

за рад у Вршцу

УСЛОВИ: VII ниво квалификације, машински 
инжењер, радно време: од 7 до 15 часова, дос-
тављање радних биографија на увид. Заинтере-
совани кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем мејла или да се јаве на контакт телефон: 
064/175-20-80. Трајање конкурса: до попуне.

„КОНСТРУКТЕЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Сурчинска 179п

тел. 060/0202-590

Инсталатер
на одређено време 6 месеци, уз 

могућност заснивања радног односа на 
неодређено време

10 извршилаца 
(1 особа са инвалидитетом)

Опис посла: инсталирање телекомуникационих 
каблова, извођење радова унутар и ван објекта.

УСЛОВИ: III-IV ниво образовања, без обзира на 
стечену квалификацију и радно искуство; возачка 
дозвола Б категорије; рад на рачунару: MS Office 
(Word, Excel), руковање алатом – пожељно; упор-
ност, истрајност, самоиницијативност, тимски рад. 
Остали услови рада: теренски рад, рад ван прос-
торија послодавца, обезбеђен превоз, обезбеђен 
смештај, пробни рад 1 месец. Трајање конкурса: 

до попуне. Заинтересовани кандидати могу да се 
јаве на контакт телефоне послодавца, особа за 
контакт: Тамара Јокић.

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

Посао се не чека, посао се тражи
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Наука и образовање

            Наука и образовање

БЕОГРА Д

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Ступанца 15а

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

Сервир/ка
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: III/IV степен стручне спреме угости-
тељске струке; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад; да лице није осуђивано правн-
сонажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање 3 месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање или злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање или 
давање мита, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања огласа. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве, као и достављање документације 
која није у складу са наведеним неће се узети у 
разматрање. Пријаве на конкурс слати на горена-
ведену адресу или на имејл-адресу: office@koledz-
beograd.edu.rs у скенираној форми.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарска статистика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: услови за избор прописани су Законом 
о високом образовању, Правилником о начину 
и поступку стицања звања и заснивања радног 
односа наставника Универзитета у Београду, Пра-
вилником о минималним условима за стицање 
звања наставника на Универзитету, Критеријуми-
ма за стицање звања наставника на Универзите-
ту у Београду, Статутом Универзитета, Статутом 
Факултета и Правилником о организацији и сис-
тематизацији послова на Факултету; за ванред-
ног професора може бити изабрано лице који је 
претходне степене студија завршило са просеч-
ном оценом најмање 8, односно које има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, које има научни назив доктора 
наука; које има научне, односно стручне радове 
објављене у научним часописима или зборни-
цима, са рецензијама; које има и више научних 
радова од значаја за развој науке у ужој научној 
области објављених у међународним или водећим 
домаћим часописима, са рецензијама; оригинално 
стручно остварење (пројекат студија, патент ори-
гинални метод, и сл.), односно руковођење или 
учешће у научним пројектима, објављен уџбеник 
или монографију, практикум или збирку задатака 
за ужу научну област за коју се бира и више радова 
саопштених на међународним или домаћим науч-
ним скуповима и способност за наставни рад. Кан-
дидати дужни су да уз пријаву приложе: диплому 
о завршеним претходним степенима студија са 
просечном оценом и стеченом научном називу 
доктора наука из одговарајуће научне области, 
биографију, списак радова и саме радове.

Сарадник у настави за ужу научну 
област Софтверско инжењерство

УСЛОВИ: студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија који је сту-
дије првог степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8. Кандидати су дужни да уз 
пријаву приложе: диплому о завршеним студија-
ма првог степена студија са просечном оценом; 
потврду да су студенти мастер академских или 
специјалистичких студија и биографију.

ОСТАЛО: Напомена: сви прилози се достављају 
и у електронској форми на CD-у. Конкурс остаје 
отворен 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији Националне службе за запошљавање 
“Послови“. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ПРВА СПОРТСКА 
КОШАРКАШКА ГИМНАЗИЈА

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд, Стјепана Ступанца 15а

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

Секретар школе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог, боловање преко 
60 дана

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију, уве-
рење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, оверену фотокопију дипломе, оверену 
фотокопији уверења о положеном правосудном 
или државном стручном испиту (уколико кондидат 
поседује неки од та два); дипломирани правник 
- мастер или дипломирани правник који је сте-
као високо образовање на основним студијама у 
трајању од најмање четири године по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. Секретар који нема положен стручни 
испит за секретара дужан је да положи стручни 
испит за секретара у року од две године од дана 
заснивања радног односа. Секретар који има 
положен правосудни испит или положен стручни 
испит за запослене у органима државне управе 
или државни стручни испит не полаже испит за 
секретара. Додатни услови: обавезно познавање 
енглеског језика (говорни и писани - напредни 
ниво). Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
од дана објавњивања огласа. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве, као и достављање документа-
ције која није у складу са наведеним неће се узети 
у разматрање. Пријаве на конкурс слати на адре-
су: Прва спортска кошаркашка гимназија Колеџ 
Београд, Стјепана Супанца 15а, 11250 Желез-
ник, Београд или на мејл-адресу: office@koledz-
beograd.edu.rs.

ОШ “БРАЋА ЈЕРКОВИЋ”
11250 Београд, Стјепана Супанца 15

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице, под условима прописаним зако-
ном и то ако: 1) има одговарајуће образовање - у 
складу са чл. 140, 142, 143 и 144 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи); 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 примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог чла-
на 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 састав-
ни су део пријаве на конкурс, а доказ из става 1 
тачка 2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.

Национална служба
за запошљавање

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

Члан 139

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

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

судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кри-
вичну 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 оства-

рује образовно-васпитни рад.

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

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



   |  Број 867 | 05.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs52 

ОСТАЛО: Уз одштампан и читко попуњен пријав-
ни формулар (налази се на сајту Министарства 
просвете) доставити: писану биографију, овере-
ну копију дипломе о стеченој стручној спреми, 
оверену копију додатка дипломи са подацима о 
положеним испитима), оверену копију уверења о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 
месеци), оверена копија извода из матичне књи-
ге рођених, потврду о некажњавању надлежне 
полицијске управе (не старију од 1 месеца), ове-
рену копију доказа о положеном испиту за лицен-
цу или уверења о положеном стручном испиту, 
очитану личну карту, доказ о познавању српског 
језика (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовање стекли на српском језику). Доказ о посе-
довању психичке, физичке и здравствене способ-
ности за рад са децом и ученицима доставља се 
пре закључења уговора о раду. У току трајања 
поступка одлучивања о избору кандидата, Конкур-
сна комисија врши ужи избор кандидата, који се,у 
року од 8 дана од дана истека рока за подношење 
пријава упућују на претходну проверу психофи-
зичких способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање, о 
чему ће кандидати бити благовремено обавеште-
ни. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за пријем у радни однос достављају се на 
горе наведену адресу, са назнаком „За конкурс”, 
у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране.

ПУ „БУБАМАРИН ЛЕТ“
11070 Нови Београд, Јурија Гагарина 153а/39

Васпитач предшколске деце
на одређено време до 7 месеци

УСЛОВИ: VII или VI степен стручне спреме у наве-
деном занимању, пробни рад 1 месец. Пријаве 
слати на e-mail: bubamarinletvrtic@gmail.com, у 
року од 15 дана од дана објављивања огласа.

МУЗИЧКА ШКОЛА 
„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”

11000 Београд, Радослава Грујића 2а

Наставник уметничких и стручних 
предмета, за предмет Оргуље

са 29% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 

преко 60 дана

Корепетитор
са 26% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чл. 140 и 142 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Службени гласник РС” бр. 
88/2017, 27/2018, 10/2019), чл. 3 и 4 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
и уметничким школама у подручју рада Култура, 
уметности и јавно информисање („Сл. гласник 
РС - Просветни гласник” бр. 16/15, 11/16 и 2/17, 
9/2019). За радно место корепетитор кандидати 
полажу аудицију за пријем у радни однос.

ОСТАЛО: Остали услови су прописани чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати подносе: одштампан и попуњен 
пријавни формулар са званичне интернет стра-
нице Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја; биографију са следећим доказима о 
испуњености услова: 1) доказ о стеченом обра-
зовању (оверена фотокопија дипломе и додатка 
дипломи); 2) уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија); 3) извод из матичне 
књиге рођених; 4) доказ о образовању из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
односно уверење да су у току студија положили 
испите из педагогије и психологије или доказ да 
су положили стручни испит за лиценцу (у складу 
са чл. 142 Закона о основама система образовања 
и васпитања); 5) уверење о неосуђиваности при-
бављено од надлежног органа МУП-а; 6) доказ 
о знању српског језика подноси кандидат који 
средње, високо образовање није стекао на српс-
ком језику, издат од одговарајуће високошколске 
установе; 7) доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са ученици-
ма (лекарско уверење) кандидат доставља пре 
закључења уговора о раду. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве се неће узимати у разматрање. 
Пријаве се подносе на наведену адресу школе, са 
назнаком „За конкурс”.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, 
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

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

Редовни професор из уже научне 
области Економија и финансије

УСЛОВИ: услови за избор наставника утврђени су 
Законом о високом образовању, Статутом и Пра-
вилником о избору у звања Универзитета Унион 
и Статутом Београдске банкарске академије. Уз 
пријаву на конкурс доставити: биографију; извод 
из матичне књиге рођених; уверење о држављан-
ству; оверене копије диплома о претходно стече-
ним звањима; уверење о неосуђиваности и списак 
објављених радова. Пријаву и тражену документа-
цију доставити у физичком и електронском облику 

у року од 15 дана од дана објављивања конкурса 
на наведену адресу Факултета, кабинет 209/II и на 
наведену имејл-адресу. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
РУДАРСКО-ГЕОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ 

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

Асистент за ужу научну област 
Пројектовање и планирање 

површинских копова

УСЛОВИ: У звање асистента бира се студент одго-
варајућих докторских студија који је сваки од 
претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8,00 или кандидат који има 
академски назив магистра наука коме је прихваће-
на тема докторске дисертације. Наведени услови 
утврђени су одредбама чл. 84 ст. 1 и ст. 2 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон и 73/2018). Посебни услови: 1) 
познавање енглеског језика, 2) познавање рада у 
програмским пакетима Surpac и Minex.

ОСТАЛО: Доставити пријаве са прилозима: био-
графија, списак стручних радова, диплома о 
одговарајућој стручној спреми, уверење о упи-
саним докторским студијама или доказ о при-
хваћеној теми докторске дисертације за канди-
дате магистре, извод из матичне књиге рођених 
и уверење о држављанству, на адресу: Ђушина 7, 
11000 Београд, Рударско-геолошки факултет, соба 
107, у року од 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
БИОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд
Студентски трг 16

Асистент са докторатом за ужу научну 
област Биохемија и молекуларна 

биологија
на Катедри за биохемију и молекуларну 
биологију у Институту за физиологију 
и биохемију ,,Иван Ђаја”, на одређено 

време од 3 године

УСЛОВИ: научни степен доктора наука из научне 
области за коју се бира, непостојање сметње из 
члана 72. став 4. Закона о високом образовању и 
остали услови утврђени чланом 85. Закона о висо-
ком образовању.

Асистент за ужу научну област 
Екологија, биогеографија и заштита 

животне средине
на Катедри за екологију и географију 

биљака у Институту за ботанику и 
Ботаничкој башти ,,Јевремовац”
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: студент докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са про-
сечном оценом најмање 8 или академски назив 
магистра наука са прихваћеном темом докторске 
дисертације, смисао за наставни рад, непостојање 
сметње из члана 72. став 4. Закона о високом 
образовању и остали услови утврђени чланом 84. 
Закона о високом образовању.

ОСТАЛО: Пријаву са биографијом, овереним пре-
писом дипломе и списком и сепаратима научних и 
стручних радова доставити Архиви Факултета на 
наведену адресу Факултета, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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Наука и образовање

ПУ “М&М ЕЛЕФАНТИНО”
11070 Нови Београд, Нехруова 51

тел. 060/317-50-81

Кувар

УСЛОВИ: III или II степен стручне спреме у наве-
деном занимању. Пријаве слати у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА
ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД”

11210 Београд, Панчевачки пут 39
тел. 011/2712-715 

Наставник предмета: Сточарство са 
исхраном, Хигијена и нега животиња, 

Сировине у месарству - теорија и 
вежбе, Епизоотиологија, Обрада 

меса - теорија и блок, Професионална 
пракса за ветеринарске техничаре

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос за наве-
дено радно место су прописани чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018).

Наставник предмета: Тржиште и 
промет меса, Хирургија, Болести 

животиња, Фармакологија, 
Патологија, Сточарство са исхраном, 
Професионална пракса, Кинологија

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос за наве-
дено радно место су прописани чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018).

Наставник предмета: Заштита 
биља, Ратарство са повртарством, 
Рибарство, Козарство, Пчеларство, 

Предузетништво, Воћарство и 
виноградарство - за садржаје 

практичне наставе и блока

УСЛОВИ: услови за пријем у радни однос за наве-
дено радно место су прописани чл. 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 
27/2018-други закони, 10/2019) и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника, струч-
них сарадника и помоћних наставника у стручним 
школама у подручју рада Пољопривреда, произ-
водња и прерада хране („Сл.гласник РС-Просветни 
гласник”бр. 5/2015, 10/2016, 2/2017, 13/2018).

ОСТАЛО: Кандидати уз попуњен пријавни форму-
лар који преузимају са званичне интернет страни-
це Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја (http://www.mpn.gov.rs) достављају и ове-
рену фотокопију дипломе о стечном образовању, 
потврду да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-

дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и да за њих није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; оверену 
фотокопију уверења о држављанству, оверену 
фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
доказ да знају српски језик. Доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат доставља 
приликом закључења уговора о раду. Подносе се 
оверене фотокопије или оригинали докумената. 
Уколико није стекао током студирања или након 
дипломирања на високошколској установи иза-
брани кандидат дужан је да у року од једне а нај-
више две године од дана пријема у радни однос 
стекне образовање из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина од најмање 30 бодова 
од којих најмање по шест бодова из психолош-
ких, педагшких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским 
ситемом преноса бодова. Пријава обавезно мора 
бити потписана и садржати контакт кандидата. 
Комисија утврђује испуњеност услова кандидата 
за пријем у радни однос, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те о познавању прописа у установи образовања и 
васпитања, мотивацији и компентенцијама за рад 
са ученицима и познавању наставног предмета. 
Потребна документа доставити поштом или лично 
на горе наведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити узете у раз-
матрање.

ППУ „СВИТАЦ“
11080 Земун, Алтина 

тел. 064/310-7316
e-mail: vrticsvitac@outlook.com

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време по уговору о делу, до 

повратка одсутног радника

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, није потребно 
радно искуство. Заинтересовани кандидати своје 
пријаве могу слати на мејл адресу: vrticsvitac@
outlook.com или се јавити на број телефона: 
064/310-7316.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Булевар краља Александра 73

Ванредни професор за ужу научну 
област Телекомуникације

са 25% радног времена 

УСЛОВИ: услови конкурса утврђени су Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“ бр. 88/2017, 
27/2018-др. закон, 73/2018 и 67/2019), подза-
конским актима, условима предвиђеним општим 
актима Универзитета у Београду и општим акти-
ма Факултета. Пријаве на конкурс са доказима о 

испуњености услова конкурса (биографија, списак 
научних 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 Алек-
сандра 73. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МАРКО ОРЕШКОВИЋ“

11070 Нови Београд, Отона Жупанчича 30
тел. 011/3192-033

Расписује конкурс за пријем у радни однос на 
одређено време, ради замене одсутног запосле-
ног преко 60 дана, са 80% радног времена, на 

радном месту:

Наставник предметне наставе - 
наставник техничког и информатичког 
образовања и технике и технологије у 

ОШ „Марко Орешковић“

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове пропи-
сане у чл. 139, 140. и 142. Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019) и Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС-Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017 
и 13/2018, 11/2019), и то: да је стекао одговарајуће 
високо образовање: 1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и 
то: (1) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) високо обра-
зовање на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.септембра 2005. 
године; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за кандидата није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављан-
ство Републике Србије и зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото-
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 6 месеци); доказ о неосуђиваности - уверење 
из казнене евиденције да лице није осуђивано 
(уверење из МУП-а, оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 6 месеци); уверење из осно-
вног и вишег суда да против кандидата није покре-



   |  Број 867 | 05.02.2020. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs54 

нут кривични поступак за кривична дела за која 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање (оригинал или оверена фотокопија, не 
старије од 6 месеци); доказ о знању српског језика 
и језика на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад у школи (доказ доставља кандидат само 
уколико одговарајуће образовање није стечено 
на том језику); доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду). Кон-
курс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од 8 дана од дана истека рока за пријем пријава. 
Кандидати који су изабрани у ужи избор, у року 
од 8 дана упућују се на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака, о чему ће кандидати 
бити благовремено обавештени. Конкурсна коми-
сија сачињава листу кандидата који испуњавају 
услове за пријем у радни однос у року од 8 дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те и доноси решење о избору кандидата у року од 
8 дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Напомена: Кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним 
и потписаним пријавним формуларом достављају 
установи. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве без потребне документације уз пријаву, као и 
фотокопије докумената које нису оверене, неће се 
разматрати. Пријаве на конкурс доставити лично 
или поштом на адресу школе, у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса, са назнаком: „За кон-
курс за пријем у радни однос на одређено време 
за наставника техничког и информатичког образо-
вања и технике и технологије”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле радним данима од 9.00 до 15.00 часова, лично 
или путем телефона 011/319-20-33.

БОР

ОШ “СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

тел. 030/436-860

Наставник информатике и 
рачунарства

са 40% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана, за рад у матичној школи 

у Брестовцу и издвојеном одељењу 
школе у Шарбановцу

УСЛОВИ: Кандидат треба да: има стечено одгова-
рајуће високо образовање из члана 140 а у вези са 
чланом 139 став 1 тачка 1) Закона о основама сис-
тема образоваља и васпитања („Сл. гласник РС”, 
бр.88/17, 27/18 - др. закон и 10/19) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник 
РС- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Послове наставника 

информатике и рачунарства може да обавља: про-
фесор, односно дипломирани професор (са завр-
шеним 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, физике, 
електротехнике, машинства или техничког обра-
зовања), професор, односно дипломирани профе-
сор (са завршеним основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, двопредметне студије, где је један 
предмет обавезно информатика), дипломирани 
математичар, дипломирани физичар, дипломира-
ни информатичар (сви смерови и одсеци, са завр-
шеним основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10 септембра 2005. године), 
дипломирани инжењер (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10 септембра 2005. године у области информа-
тике, информационих технологија, организацио-
них наука, електротехнике и рачунарске технике), 
дипломирани економиста (са завршеним основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10 септембра 2005. године у области информа-
тика), мастер професор у области информатике, 
математике, физике електротехнике и машинства, 
мастер професор (двопредметних студија) где је 
један од предмета обавезно информатика, мастер 
математичар, мастер физичар мастер информа-
тичар (свих смерова и одсека), мастер инжењер 
у области информатике, информационих техноло-
гија, организационих наука, електротехнике или 
рачунарске технике, мастер економиста у области 
информатике, мастер дизајнер медија у образо-
вању, мастер библиотекар- информатичар, мастер 
професор предметне наставе (предходно заврше-
не студије првог степена из области информатике, 
информационих технологија, математике физике, 
организационих наука, електротехнике или рачу-
нарске технике. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају да имају у оквиру заврше-
них основних академских студија положено нај-
мање пет испита из информатичких предмета, од 
тога најмање један из области Програмирања и 
два предмета из једне или две следеће области- 
Математика или Теориско рачунарство. Наставу и 
друге облике образовно- васпитног рада из пред-
мета информатика и рачунарство може да изво-
ди и лице које је на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године, савладало програм рачунарства и 
информатике у трајању од најмање четири семес-
тра; има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; није осуђиван 
правноснаном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них рела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
има дрављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 

оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу- дозволи за рад 
уколико кандидат има лиценцу; извод из матич-
не књиге рођених- оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора- не ста-
рије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције 
МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања- не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству- 
оригинал или оверена фотокопија; знање српског 
језика на коме се остварује образовно васпитни 
рад- уколико образовање није стечено на српском 
језику- доказ одговарајуће високошколске уста-
нове за издавање таквих докумената. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља и биографске 
податке, односно радну биографију (CV), тачну 
адресу пребивалишта и актуелни број фиксног 
или мобилног телефона. У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија врши избор кандида-
та које упућује на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе непосредно или путем поште 
на напред наведену адресу школе, са назнаком 
“Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у законском року. 
По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима.

ОШ “СТАНОЈЕ МИЉКОВИЋ”
19229 Брестовац, Маршала Тита 199

Наставник географије
на одређено време ради замене 

запосленог коме мирује радни однос 
због избора на функцију директора 

школе, место рада: матична школа у 
Брестовцу и издвојена одељења школе у 

Метовници и Шарбановцу

УСЛОВИ: кандидат треба да: има стечено одгова-
рајуће високо образовање из члана 140. а у вези 
са чланом 139. став 1. тачка 1) Закона о основама 
система образоваља и васпитања („Сл. гласник 
РС”, бр.88/17, 27/18- др. закон и 10/19) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи („Сл. глас-
ник РС- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 
2/16, 11/16, 2/17, 3/17 и 13/18). Послове настав-
ника географије може да обавља: професор гео-
графије, дипломирани географ, професор геогра-
фије и историје, дипломирани професор биологије 
и географије, дипломирани професор географије 
и информатике, професор биологије-географије, 
професор физике-географије, професор геогра-
фије-информатике, дипломирани професор гео-
графије-мастер, дипломирани географ- мастер, 
мастер географ, мастер професор географије, 
мастер професор биологије и географије, мастер 
професор географије и информатике, дипломира-
ни географ- просторни планер, мастер професор 
предметне наставе. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер, односно дипломирани- мас-
тер треба да имају завршене основне академске 
студије студијског програма: географија, дипло-
мирани географ, професор географије, двопре-
дметне студије биологије и географије или двоп-

Наука и образовање



Бесплатна публикација о запошљавању 5505.02.2020. |  Број 867 |   

Наука и образовање

редметне студије географије и информатике; има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; није осуђиван прав-
носнаном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них рела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену санкцију и за које није у складу са 
законом утврђено дискриминаторно понашање; 
има држављанство Републике Србије; зна српски 
језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја и потреб-
ну документацију заједно са одштампаним форму-
ларом достављају школи. Уз пријавни формулар 
кандидати достављају следећу документацију: 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о завршеном одговарајућем високом образовању; 
оверен препис или оверену фотокопију уверења 
о положеном испиту за лиценцу- дозволи за рад 
уколико кандидат има лиценцу; извод из матич-
не књиге рођених- оригинал или оверену фотоко-
пију; уверење из суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак, донета наредба о 
спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора- не ста-
рије од 6 месеци; уверење из казнене евиденције 
МУП-а да није осуђиван правноснажном пресудом 
за наведена кривична дела из члана 139. став 1. 
тачка 3) Закона о основама система образовања и 
васпитања- не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству- 
оригинал или оверена фотокопија; знање српског 
језика на коме се остварује образовно васпитни 
рад- уколико образовање није стечено на српском 
језику- доказ одговарајуће високошколске уста-
нове за издавање таквих докумената. Уз пријав-
ни формулар кандидат доставља и биографске 
податке, односно радну биографију (CV), тачну 
адресу пребивалишта и актуелни број фиксног 
или мобилног телефона. У поступку одлучивања о 
избору наставника комисија врши избор кандида-
та које упућује на претходну проверу психофизич-
ких способности за рад са ученицима, коју врши 
надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака. Лекарско уверење 
као доказ доставља кандидат који буде изабран 
пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријаве 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Пријаве се подносе непосредно или путем поште 
на напред наведену адресу школе, са назнаком 
„Конкурс за пријем у радни однос”. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Одлу-
ка о избору кандидата донеће се у законском року. 
По завршетку конкурса примљена документација 
се не враћа кандидатима.

ГИМНАЗИЈА “БОРА СТАНКОВИЋ”
19210 Бор, Зелени Булевар 26

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: за директора може да буде изабрано 
лице: које има одговарајуће образовање из члана 
140. ст. 1. и 2. овог закона за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога; 
које има најмање осам година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; које има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; које није осуђивано правноснажном 

пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију; за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; које има 
држављанство Републике Србије; које зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; 
које има дозволу за рад, обуку и положен испит 
за директора (изабрани директор који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност). 
Кандидат за директора школе има одговарајуће 
образовање и радно искусгво ако је сгекао високо 
образовање за наставника те врсте школе и под-
ручја рада, за педагога и психолога, на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета;студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мулти дисциплинарне, транс дисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. Кандидат за директора 
школе не може да буде лице за које је у поступку 
и на начин прописан законом утврђено дискрими-
наторно понашање, које је правноснажно осуђено 
за привредни преступ у вршењу раније дужнос-
ти, које је осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
које је осуђивано правноснажном пресудом за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злосгављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривич-
но дело примање мита или давање мита и друга 
кривична дела против службене дужности, за кри-
вично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом - без обзира на изречену кривичну 
санкцију. Кандидат за директора школе мора да 
има психичку, физичку и здравствену способносг 
за рад са децом и ученицима - доказује се лекар-
ским уверењем које издаје надлежна здравствена 
установа. Кандидат је дужан да уз пријаву на кон-
курс достави: оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченој стручној спреми; оверен препис/
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту одн. лиценци за наставника, односно стручног 
сарадника; доказ о радном стажу; доказ о психич-
кој, физичкој и здравственој способносги за рад са 
ученицима; уверење да кандидат није осуђиван 
(одговарајуће уверење основног и вишег суда); 
уверење да кандидат није правноснажно осуђен 
за привредни преступ у вршењу раније дужности 
(одговарајуће уверење надлежног суда); уверење 
из казнене евиденције надлежне полицијске упра-
ве, уверење о држављанству Републике Србије 
не старије од 6 месеци; извод из матичне књиге 
рођених; доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника) ако га поседује; биографију са кратким 
прегледом кретања у служби и предлогом про-
грама рада директора школе; уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе 

и оцену спољашњег вредновања уколико исте 
поседује. Рок за пријављивање на конкурс је 15 
дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“ код НСЗ Бор. Пријаве доставити на 
адресу: Гимназија „Бора Станковић“ Бор, Зелени 
булевар 26, 19210 Бор.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у звању 
редовног професора за ужу научну 

област Инжењерски менаџмент

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као и 
Правилником о начину, поступку и ближим усло-
вима стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника на Техничком факултету 
у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VIII степен стручне спре-
ме, докторат техничких наука из научне области 
инжењерског менаџмента, са завршеним технич-
ким факултетом, студијским програмом инжењер-
ски менаџмент. Остали услови утврђени су одред-
бом члана 74. Закона о високом образовању („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/2017) и чл. 106, 113 и 114 Ста-
тута Техничког факултета у Бору, као и Правилни-
ком о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у 
Београду.

Универзитетски наставник у звању 
доцента за ужу научну област 
Екстрактивна металургија и 
металуршко инжењерство

на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, као и Пра-
вилником о начину, поступку и ближим условима 
стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника и сарадника на Техничком факултету у Бору, 
кандидат треба да испуњава и следеће посебне 
услове за рад: VIII степен стручне спреме, докто-
рат из научне области металуршког инжењерства, 
са завршеним техничким факултетом - студијс-
ким програмом металуршко инжењерство. Оста-
ли услови утврђени су одредбом члана 75. Зако-
на о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017) и чл. 106, 113 и 114 Статута Техничког 
факултета у Бору, као и Правилником о стицању 
звања и заснивању радног односа универзитет-
ских наставника на Универзитету у Београду.

Универзитетски сарадник у звању 
сарадника у настави за ужу научну 

област Хемија, хемијска технологија и 
хемијско инжењерство

на одређено време, изборни период од 
1 године

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених 
Законом и Статутом Техничког факултета, као и 
Правилником о начину, поступку и ближим усло-
вима стицања звања и заснивања радног односа 
наставника и сарадника на Техничком факултету 
у Бору, кандидат треба да испуњава и следеће 
посебне услове за рад: VII/1 степен стручне спре-
ме, дипломирани инжењер технологије и уписане 
мастер академске студије студијског програма Тех-
нолошко инжењерство. Остали услови утврђени 
су одредбом члана 83. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС“, бр 88/2017) и члана 109. 
Статута Техничког факултета у Бору, као и Пра-
вилником о стицању звања и заснивању радног 
односа универзитетских насатвника и сарадника 
на Техничком факултету у Бору.
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ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс неопходно је 
доставити доказе о испуњености услова конкур-
са (биографија, списак радова, копиране стране 
научних и стручних радова, диплома о одгова-
рајућој стручној спремеи, извод из матичне књи-
ге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа непостојања сметње из члана 
72. став 4. Закона о високом образовању - Сектор 
аналитике полицијске управе МУП-а), документа 
у оригиналу или овереном препису. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању 
услова конкурса достављају се на адресу: Технич-
ки факултет у Бору, Војске Југославије 12, 19210 
Бор. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања.

ЈАГОДИНА

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО КРСМАНОВИЋ“

35256 Сикирица
тел. 035/8548-514

Наставник биологије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање у складу са чланом 140 ст. 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. 
закони и 10/2019) и то: да је стекао високо образо-
вање на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије), 1) студије другог степена 
из научне односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета, 2) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године, лице 
из тачке 1) подтачка (2) услови мора да има завр-
шене студије првог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета да има степен и врсту образовања 
у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 
13/2018, 11/2019. Општи услови у складу са чла-
ном 139. и чланом 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони и 10/2019): 
1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) 
да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безуслолвна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4. да има држављанство Републике 
Србије; 5. да зна српски језик. Кандидати су дуж-
ни да приложе следећу документацију 1. попуње-
ни и одштампани пријавни формулар (налази се 
на званичној и интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја - део Ново 

на сајту); 2 кратку биографију; 3. оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми или 
уверење о стеченом високом образовању; 4 уве-
рење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); 5. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију); 6. уверење 
о неосуђиваности; 7. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављи-
вање на конкурс је 8 дана од дана објављивања 
конкурса у публикацији „Послови”. Непотпуне 
и неблговремене пријаве неће се узети у разма-
трање. Конкурс спроводи конкурсна комисија коју 
именује директор школе. Кандидати који су иза-
брани у ужи избор у року од 8 дана упућују се на 
психолошку процену способности за рад са учени-
цима коју врши надлежна служба за послове запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом слати пре-
порученом поштом или доставити лично у секре-
таријат школе у затвореној коверти, са назнаком 
„За конкурсну комисију“, на горенаведену адресу.

Наставник енглеског језика
са 70% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017, 27/2018-др.закони и 10/2019) и то да је 
кандидат стекао високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије): 1) студије другог степена из научне односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета 2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне односно стручне области 
или области педагошких наука; 2) на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године лице из тачке 1) 
подтачка (2) услови мора да има завршене студије 
првог степена из научне односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
да има степен и врсту образовања у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС“, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019). Општи 
услови у складу са чланом 139. и чланом 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др. закони 
и 10/2019): 1. да кандидат има одговарајуће обра-
зовање; 2. да има психичку физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3. да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе 
против правног саобраћаја и и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и да за њега није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4. има држављан-
ство Републике Србије; 5 да зна српски језик. Кан-
дидати су дужни да приложе следећу документа-
цију: 1. попуњен и одштампан пријавни формулар 
(налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја - 
део Ново на сајту), 2. кратку биографију, 3. овере-

ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми 
или уверење о стеченом високом образовању, 4. 
уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију), 5 извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), 6. уверење 
о неосуђиваности, 7. лекарско уверење (прила-
же кандидат који буде изабран по конкурсу, пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање 
на конкурс је 8 дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови“. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује 
директор школе. Кандидати који су изабрани у ужи 
избор у року од 8 дана упућују се на психолошку 
процену способности за рад са ученицима коју 
врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака. Пријавни 
формулар са документацијом слати препорученом 
поштом или доставити лично у секретаријат шко-
ле, у затвореној ковети, са назнаком „За конкурсну 
комисију“, на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ КОНКУРСА
ОМШ „МИЛЕНКО ЖИВКОВИЋ“
35250 Параћин, Бранка Крсмановића 47

Конкурс објављен у публикацији „Послови“ број 
865, од 22.01.2020. године, за радно место: настав-
ник удараљки, са 30% радног времена, на одређе-
но време, поништава се у целости.

КИКИНДА

ОШ “ЧЕХ КАРОЉ”
24430 Ада, Трг ослобођења 19

тел. 024/852-534

Наставник предметне наставе из 
математике

за рад у одељењима у којима се 
образовно-васпитни рад остварује на 
мађарском језику, са 66,67% радног 

времена, на одређено време, ради 
замене одсутно запосленог преко 60 

дана, а најкасније до 31.08.2020. године

Стручни сарадник - педагог
за рад у школи где се образовно-

васпитни рад остварује на српском и 
мађарском језику, на одређено време, 

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

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 и члана 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС” 
број 88/2017 и 27/2018 - др. закони и 10/2019), као 
и Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Службени гласник РС - Просветни гласник” бр. 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 
3/2017 и 13/2018 и 11/2019) и Правилника о орга-
низацији и систематизацији послова у Основној 
школи „Чех Карољ” Ада. Члан 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања прописује 
услове за пријем у радни однос, односно да у рад-
ни однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1) има 
одговарајуће образовање; 2) има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
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полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпит-
ни рад. Услови из става 1 овог члана доказују се 
приликом пријема у радни однос и проверавају се 
у току рада. Докази о испуњености услова из става 
1 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. Чла-
ном 140 став 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања, прописано је да настав-
ник васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке ака-
демске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије дру-
гог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, тран-
сдисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице 
из става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Надаље, Правилником о 
организацији и систематизацији послова у Основ-
ној школи „Чех Карољ” Ада између осталог пропи-
сано је, да за обаљање послова наставника пре-
дметне наставе и стручног сарадника може да 
буде примљено у радни однос лице које поред 
законских услова има и знање рада на рачунару 
(Ворд - програм за обраду текста, слање и пријем 
електронске поште, рад на интернету). Образо-
вање наставника, и стручних сарадника из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина 
регулисано је чланом 142 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања, према коме је про-
писано следеће: обавезно образовање лица из 
члана 140 Закона је образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Образовање из става 1 овог члана, настав-
ник, васпитач и стручни сарадник је обавезан да 
стекне у року од једне, а највише две године од 
дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Програм за стицање 
образовања из става 1 овог члана остварује висо-
кошколска установа у оквиру акредитованог сту-
дијског програма или као програм образовања 
током читавог живота, у складу са прописима који-
ма се уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и пси-
хологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из става 1 овог 
члана Закона. Услови за рад наставника и стручног 
сарадника регулисани су чланом 144 Закона о 
основама система образовања и васпитања, према 
коме је прописано следеће: послове наставника и 
стручног сарадника може да обавља лице које има 
дозволу за рад (у даљем тексту: лиценца). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља: 1) приправник; 2) 
лице које испуњава услове за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, са радним стажом сте-
ченим ван установе, под условима и на начин 

утврђеним за приправнике; 3) лице које је засно-
вало радни однос на одређено време ради замене 
одсутног запосленог; 4) сарадник у предшколској 
установи; 5) педагошки и андрагошки асистент и 
помоћни наставник. Лице из става 2 тач. 1)-3) овог 
члана може да обавља послове наставника, васпи-
тача и стручног сарадника без лиценце, најдуже 
две године од дана заснивања радног односа у 
установи. Уз пријаву на конкурсу потребно је при-
ложити следеће доказе о испуњавању услова за 
обављање послова: 1. доказ да поседује одгова-
рајуће образовање,  диплома о стеченом образо-
вању или уверење за кандидате којима диплома 
још није издата, а уколико је образовање стечено 
у иностранству потребно је приложити и одгова-
рајући акт односно решење о признавању дипло-
ме од стране надлежног органа Републике Србије; 
2. доказ да је држављанин Републике Србије - уве-
рење о држављанству Републике Србије; 3. доказ 
да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање - (уверење из МУП-а, а за 
непостојање дискриминаторног понашања уве-
рење из основног суда, не старије од шест месеци 
рачунајући од дана објављивања конкурса); 4. 
доказ о знању српског језика, - диплома односно 
сведочанство о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или доку-
мент о положеном испиту из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе; 5. 
доказ о знању мађарског језика, - диплома однос-
но сведочанство о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на мађарском језику или 
документ о положеном испиту из мађарског језика 
по програму одговарајуће високошколске устано-
ве; 6. кандидати који конкуришу за радном место 
наставника предметне наставе из математике а 
који стекли су академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене 
основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене мате-
матике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно математике 
и информатике, као доказ о томе уз пријаву треба 
да приложе диплому, додатак дипломе, уверење, 
потврду или другу одговарајућу исправу високош-
колске установе из које се види да кандидат 
испуњава горње услове; 7. у складу са чланом 155 
став 1 и 2 а у вези са чланом 154 став 2 Закона 
основама система образовања и васпитања канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја и исти прилажу уз пријаву 
на конкурс; 8. доказ о знању рада на рачунару - 
сертификат, уверење или друга одговарајућа 
исправа издата од стране регистрованог тела или 
други одговарајући доказ из кога се може закљу-
чити да кандидат има знање рада на рачунару; 9. 
извод из матичне књиге рођених достављају само 
кандидати код којих је дошло до промене у имену 
односно презимену од датума дипломирања до 
дана подношења пријаве на конкурс; 10. радна 
биографија (уколико је лице већ радило) - пожељ-
но. Изабрани кандидат је пре закључења уговора 
о раду у обавези да поднесе доказ да има психич-
ку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (здравствено уверење).

ОСТАЛО: Сви докази уз пријаву прилажу се у 
оригиналу или у фотокопији која је оверена у 
општини или суду, односно код јавног бележни-
ка. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи све оне доказе о испуњености услова за 
пријем у радни однос чије се прилагање захтева 
конкурсом. Пријава на конкурс треба да буде раз-
умљива и да би се по њој могло поступати тре-
ба да садржи наручито: назначење органа коме 
се подноси, а то је: „Конкурсна комисија Основне 
школе „Чех Карољ” Ада”, тачно назначење радног 
места на које се конкурише, име и презиме подно-
сиоца, адресу подносиоца (место пребивалишта, 
поштански број, улицу и број), контакт телефон, 
својеручни потпис подносиоца, уколико подноси-
лац поседује e-mail адресу исту наводи у пријави. 
Кандидати који конкуришу на више радних мес-
та подносе појединачне пријаве за свако радно 
место на које конкуришу у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражене доказе. Уред-
ном пријавом на конкурс сматра се пријава која 
садржи све горе наведено. Рок за пријављивање 
на конкурс је 10 дана и почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”. Благо-
временом пријавом на конкурс сматра се пријава 
која је непосредно предата школи пре истека рока 
утврђеног у конкурсу или је пре истека тог рока 
предата пошти у облику препоручене пошиљке. 
Након истека рока за достављање пријава није 
могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју име-
нује директор, а која утврђује благовременост и 
потпуност пријава на конкурс и испуњеност закон-
ских услова за пријем у радни однос кандидата у 
року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава и, на основу увида у конкурсни материјал, 
од кандидата који су поднели благовремене и пот-
пуне пријаве и испуњавају све законске услове за 
пријем у радни однос бира кандидате који улазе у 
ужи избор за пријем у радни однос. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор у року од осам дана од 
дана састављања ужег избора кандидата упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима, коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања применом стандардизо-
ваних поступака. Конкурсна комисија сачињава 
листу кандидата који испуњавају услове за пријем 
у радни однос у року од осам дана од дана прије-
ма резултата психолошке процене способности за 
рад са децом и ученицима, а потом с кандидатима 
са листе обавља разговор. Разговор са кандида-
тима обавиће се у просторијама школе, с тим што 
ће кандидати о датуму и времену бити обавеште-
ни телефонским путем на број  који су навели у 
пријави, а о чему ће се сачинити и белешка или на 
други погодан начин (путем електорнске поште). 
Циљ разговора после психолошке процене јесте 
додатно процењивање спремности кандидата за 
обављање послова за које је конкурисао. После 
обављеног разговора Конкурсна комисија доно-
си решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандида-
тима. Решење о избору кандидата доставља се 
свим кандидатима, односно учесницима конкур-
са. Кандидат незадовољан решењем о изабраном 
кандидату може да поднесе жалбу директору, у 
року од осам дана од дана достављања решења 
Конкурсне комисије. Директор о жалби одлучује у 
року од осам дана од дана подношења. По конач-
ности решења о избору кандидата, директор са 
изабраним кандидатом закључује уговор о раду. 
Пре закључивања уговора о раду, изабрани кан-
дидат је дужан да достави доказ о поседовању 
психичке, физичке и здравствене способности за 
рад са децом и ученицима. Пријаве са потребном 
документацијом о испуњавању наведених усло-
ва слати поштом на адресу: Основна школа “Чех 
Карољ”Ада, 24430 Ада, Трг Ослобођења 19, са наз-
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наком „За конкурс” или предати лично у секрета-
ријату школе сваког радног дана од 8.00 до 12.00 
часова. Неуредне, неблаговремене или непотпуне 
пријаве као и пријаве чије фотокопије докумена-
та нису оверене од стране надлежног органа неће 
бити узете у разматрање. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код Александра Лазића 
секретара школе и преко телефона 024/852-534.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ „ЈОВАН ПОПОВИЋ“

23300 Кикинда, Краља Петра I 63
тел. 0230/400-390

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
22.01.2020. године, поништава се у целости.

ГИМНАЗИЈА СА ДОМОМ 
УЧЕНИКА ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ 

УЧЕНИКЕ “БОЉАИ”
24400 Сента, Поштанска 18

тел. 024/816-700

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 и чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
то јест да: 1) има одговарајуће образовање на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: а) студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групе предмета; б) сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
ц) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Лице из става 1 тачка 1) подтачка б) по Закону 
о основама система образовања и васпитања мора 
да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета. Кандидат треба и да: 2) 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 
5) зна српски језик и мађарски језик на којем се 
остварује образовно-васпитни рад; 6) поседовање 
дозволе за рад (лиценце) за наставника, васпитача 
и стручног сарадника; 7) најмање 8 година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 8) да 
има завршену обуку и положен испит за директо-
ра установе (изабрани кандидат који нема поло-
жен испит за директора, дужан је да га положи у 
року од две године од дана ступања на дужност).

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати треба 
да приложе у 2 примерака: оверен препис или 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; ове-

рен препис или фотокопију документа о положе-
ном испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 
доказ о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци, оригинал или оверена фотоко-
пија); потврду о радном искуству (потврда мора 
да садржи назив и делатност послодавца, радно 
место на које је кандидат био распоређен и вре-
ме трајања рада на овим пословима образовања 
и васпитања) – оригинал; радну биографију; 
оквирни план рада за време мандата; уверење 
из надлежне службе Министарства унутрашњих 
послова да кандидат није осуђиван правоснажном 
персудом за кривична дела наведена у условима 
за избор директора, издато након објављивања 
конкурса (оригинал или оверена фотокопија); 
уверења осовног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе 
о спровођењу истраге, потврђивањем оптужни-
це којој није претходила истрага или доношењем 
решења о одређивању истраге, потвђивањем 
оптужнице којој није претходила истрага или 
доношењем наредбе о спровођењу притвора пре 
подношења оптужног предлога - за наведена кри-
вична дела, издато након објављивања конкур-
са (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
привредног суда да није правоснажо осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности, 
не старије од 30 дана (оригинал или фотокопија); 
извод из матичне књиге рођених са холограмом 
(оригинал или оверена фотокопија); извештај 
просветног саветника као доказ о резултату струч-
но - педагошког надзора у раду кандидата ( уколи-
ко кандидат имао појединачни стручно-педагош-
ки надзор) - уколико нема овај извештај, кандидат 
треба исто да наведе у биографији; доказ о резул-
татима стручно педагошког надзора школе и оце-
ну спољашњег вредновања доставља кандидат 
на конкурсу који је претходно обављао дужност 
директора школе - уколико нема овај документ, 
треба исто да наведе у биографији; уколико кан-
дидат није стекао одговарајуће образовање на 
српском језику, у обавези је да достави доказ да је 
положио испит из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; доказ о знању 
мађарског језика (сведочанство средње школе, 
уверење или диплому више или високе школе, 
чиме доказује да се школовао на мађарском јези-
ку или уверење о положеном испиту из мађарског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе); доказ о савладаној обуци и положеном 
испиту за директора установе (изабрани канди-
дат за директора школе који нема обуку и поло-
жен испит за директора биће обавезан да испит 
за директора положи у законском року од дана 
ступања на дужност). Доказ о психичкој, физич-
кој, здравственој способности за рад са децом и 
ученицима не старије од 6 месеци (лекарско уве-
рење) изабрани кандидат треба да достави школи 
пре закључења уговора о раду (оригинал или ове-
рена копија). Рок за пријављивање на конкурс је 
15 дана и почиње да тече наредног дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови”. Пријаве 
и потребна документа о испуњавању наведених 
услова доставити лично или на адресу школе: 
Гимназија са домом ученика за талентоване уче-
нике „Бољаи”, 24400 Сента, Поштанска бр. 18, са 
назнаком „За конкурс за избор директора”. Небла-
говремене и непотпуне пријаве неће бити узете у 
разматрање. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити преко телефона: 024/816-700.

КОСОВСК А МИТРОВИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„МАЈА” СРБИЦА

Село Бање
Светог Николе 19, 38334 Осојане

тел. 065/223-72-76

Васпитач
на одређено време преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајућа стручна спрема стечена 
на студијама другог степена за тражено зани-
мање (мастер академске студије), по пропису који 
уређује високо образовање почев од 10. септем-
бра 2005. године; или висока стечена стручна 
спрема на основним студијама за васпитача, по 
прописима који су уређивали високо образовање, 
пре 10. септембра 2005. године; стечено образо-
вање на српском језику, на коме се остварује вас-
питно-образовни рад установе или положен испит 
из српског језика са методиком, по програму одго-
варајуће високошколске установе. Кандидат тре-
ба да: поседује психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; има држављанство Републике 
Србије.

ОСТАЛО: Кандидати достављају следећу докумен-
тацију: пријаву лично потписану на одштампаном 
обрасцу, који се преузима са сајта Министарства 
просвете; оверену фотокопију дипломе о завр-
шеној стручној спреми; извод из матичне књиге 
рођених, у оригиналу и не старији од шест месе-
ци; уверење о држављанству Републике Србије у 
оригиналу и не старије од шест месеци; уверење 
о неосуђиваности од надлежне полицијске управе 
у оригиналу и не старије од три месеца Републи-
ке; фотокопију личне карте или очитани препис; 
краћу радну биографију у писаној форми. Кан-
дидат, уколико буде коначном одлуком установе 
изабран за извршиоца, пре него што потпише уго-
вор о раду, доставља и лекарско уверење у ориги-
налу и не старије од месец дана. Рок за пријаву на 
конкурс је 8 дана од дана објављивања. Пријаве 
са траженом документацијом доставити на адресу: 
Предшколска установа „Маја” Србица, Село Бање, 
Светог Николе 19, 38334 Осојане. Контакт теле-
фон: 065/223-72-76.

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри НСЗ
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КРАГУЈЕВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУТИН И ДРАГИЊА 

ТОДОРОВИЋ”
34000 Крагујевац, Саве Немањића 2

тел. 034/332-712

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

запосленог који је именованан за 
директора школе

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених Законом о раду, кандидат треба 
да испуњава и услове из члана 139 и 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник  РС” бр. 88/2017, 27/18 - др. закони и 
10/2019) и то: да има одговарајуће  високо обра-
зовање, у складу са чланом 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања, у складу са Пра-
вилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (”Сл. 
гласнику РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/17, 3/17 и 
13/2018); да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има  држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају школи и 
то: доказ о одговарајућем образовању (оверена 
фотокопија дипломе траженог степена и врсте 
образовања, односно уверења - ако диплома није 
издата); уверење или потврда о неосуђиваности 
за горенаведена кривична дела и да није утврђено 
дискриминаторно понашање које издаје надлеж-
на полицијска управа (не старије од 6 месеци); 
уверење из суда да против кандидата није покре-
нут кривични поступак, донета наредба о спро-
вођењу истраге, покренута оптужница или донето 
решење о одређивању притвора (не старије од 6 
месеци); уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); извод 
из матичне књиге рођених са холограмом (ориги-
нал или оверена фотокопија); уколико кандидат 
није стекао одговарајуће образовање на српском 
језику, у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе (оригинал или оверена 
фотокопија); уверење о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. Пријава на конкурс треба да садр-
жи и податке о кандидату (име и презиме, адреса 
пребивалишта или боравишта, контакт телефон). 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, биће 
упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши Национална 
служба за запошљавање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса у публика-
цији „Послови“. Неблаговремене, непотпуне, као 

и пријаве са неовереном документацијом, неће 
се узимати у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом доставити са назнаком „За кон-
курс“, на горенаведену адресу.

ОШ „СРЕТЕН МЛАДЕНОВИЋ”
34312 Десимировац бб

тел. 034/561-539

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће обра-
зовање из чл. 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, то јест високо 
образовање стечено: на студијама другог степе-
на - мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије и то: 
студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмата и студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, у ком случају је 
наопходна завршеност студија првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета или на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10.09.2005. године; да испуњава услове за настав-
ника те врсте школе и подручја рада, педагога или 
психолога; да је прошао обуку и положио испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да у року 
од 2 године од дана ступања на дужност положи 
наведени испит у складу са условима прописаним 
Законаом о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017, 27/2018, - др. 
закони и 10/2019); да има дозволу за рад настав-
ника, васпитача и стручног сарадника; да има 
најмање 8 година рада у установи на пословима 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање 3 месеца као и 
за кривична дела насиља у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примање и давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без озира на изречену кривичну санкцију, и да 
за њега није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Уколи-
ко се на конкурс не пријави ни један кандидат са 
одговарајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, за директора школе може бити изабрано и 
лице уз испуњеност осталих горе наведених усло-
ва које има одговарајуће образовање из чл. 140 
став 3 истог закона, тј. високо образовање стече-
но на студијама првог степена (основне академске 
односно струковне и специјалистичке струковне 
студије) или на студијама у трајању од три годи-
не, или више образовање, за наставника те врсте 
школе, дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора школе и најмање десет година рада у 
установи на пословима васпитања и образовања, 
након стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Документа која се достављају уз пријаву 

на конкурс: оригинал или оверен препис / фото-
копију дипломе о стеченом образовању; ориги-
нал или оверен препис / фотокопију дозволе за 
рад наставника васпитача и стручног сарадника 
( лиценца); оригинал или оверен препис / фото-
копију уверења о положеном испиту за директора 
установе (пријава која не садржи уверење о поло-
женом испиту за директора устане неће се смат-
рати не потпуном, а изабрани кандидат ће бити 
у обавези да у законском року положи испит за 
директора школе ); оригинал или оверен препис 
/ фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије; уверење да кандидат није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у чл. 139 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања (уверење о не осуђи-
ваности - основни суд и уверење о некажња-
вању - МУП); потвда о радном искуству односно 
годинама рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања. Потврда одговарајуће установе да је 
кандидат положио испит из српског језика (осим 
кандидата који су средње, више или високо обра-
зовање стекли на српском језику, што доказује 
оригиналом или овереним преписом / фотоко-
пијом дипломе за наведени ниво образовања). 
Лекарско уверење (може из радног досијеа, а кан-
дидат који буде узабран ће накнадно пре закључи-
вања уговора доставити ново лекарско уверење); 
оригинал или оверен препис / фотокопију извод 
из матичне књиге рођених за кандидате који су 
променили презиме, односно име после издавања 
дипломр; оверену фотокопију доказа о резултати-
ма стручног - педагошког надзора установе и оце-
ну спољашњег вредновања; извештај просветног 
саветника (само за кандидате који су предходно 
обављали дужност директора установе); преглед 
кретања у служби са биографским подацима (нео-
бавезно); доказ о својим стручним и организацио-
ним способностима (необавезно). Пријаве на кон-
курс са потребном документацијом о испуњености 
услова доставити лично или поштом на адресу 
школе у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса са назнаком „Конкурс за директора”. 
Додатне информације о конкурсу могу се добити 
код секретара школе, на број телефона: 034/561-
539.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДРАГИША ЛУКОВИЋ ШПАНАЦ“

34000 Крагујевац
9. маја 110б

тел. 034/203-842

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице: које има одговарајуће образо-
вање из члана 140 ст. 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања, за наставника 
основне школе, за педагога и психолога; дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка односно положен стручни испит; које има нај-
мање осам година рада у  установи на пословима 
образовања и васпитања, након стеченог одгова-
рајућег образовања; које има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима; које 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 родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за 
кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
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ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; које има 
држављанство Републике Србије; које зна српски 
језик и  језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; које има дозволу за рад, обуку и поло-
жен испит за директора, а ако изабрани директор 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у складу са Законом о основама система 
образовања и васпитања.

ОСТАЛО: Кандидати достављају школи: попуњен 
и одштампан пријавни формулар са званичне 
интернет странице Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, заједно са потребном доку-
ментацијом којом се доказује испуњеност услова и 
то: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању; оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту, 
односно дозволе за рад за наставника, васпитача 
и стручног сарадника; потврду о раду у области 
образовања и васпитања након стеченог одгова-
рајућег образовања; уверење о неосуђиваности за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачке 3) Зако-
ном о основама система образовања и васпитања 
- не старије од 6 месеци и то: уверење из надлеж-
не службе Министарства унутрашњих послова да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривична дела наведена у условима за избор 
директора; уверење основног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога - за наведе-
на кривична дела; уверење привредног суда да 
није правоснажно осуђен за привредни преступ у 
вршењу раније дужности - не старије од 30 дана; 
уверење о држављанству Републике Србије - не 
старије од 6 месеци; доказ о знању српског језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад у шко-
ли (уколико одговарајуће образовање није стече-
но на том језику); дозволу за рад, обуку и положен 
испит за директора, а ако изабрани директор нема 
положен испит за директора, дужан је да га поло-
жи у складу са Законом о основама система обра-
зовања и васпитања; доказ о психичкој, физичкој 
и здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима - не старије од 6 месеци, доставља иза-
брани кандидат пре ступања на дужност; извод 
из матичне књиге рођених; биографију са крат-
ким прегледом радног искуства, а кандидат може 
да достави и предлог програма рада директора 
школе, као и друге прилоге којима доказује своје 
успехе у наставно-педагошком раду, организацио-
не и менаџерске способности. Уколико се на кон-
курс пријављује лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да доста-
ви доказ о резултату стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања, 
или изјаву о разлозима недостављања доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања. Уз претходно наведену 
документацију кандидати достављају и: доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) уколико 
га кандидат поседује. Рок за подношење прија-
ва на конкурс за избор директора школе јесте 15 
дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на 
конкурс се подносе у затвореним ковертама са 
назнаком „Конкурс за директора“, препорученом 
поштом на горенаведену адресу или се непосред-
но предају секретару школе. Ближе информације 
о конкурсу могу се добити код секретара школе 
сваког радног дана од 9.00 до 13.00 часова и/или 
преко телефона: 034/203-842. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Школа нема обавезу враћања документације 
пријављеном кандидату.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ
34000 Крагујевац, Јована Цвијића 1

тел. 034/306-559, 306-510

Наставник у звању ванредни или 
редовни професор за ужу научну 

област Римско право
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови прописани су у члану 74. а на 
период сагласно члану 75. Закона о високом обра-
зовању и чл. 110. и 127. Статута Правног факулте-
та Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова, као и доказе 
из члана 72. став 4. Закона о високом образовању, 
слати на горе наведену адресу Факултета. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

Наставник у звању ванредни 
или редовни професор за ужу 

Међународноприватноправну научну 
област

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови прописани су у члану 74. а на 
период сагласно члану 75. Закона о високом обра-
зовању и чл. 110. и 127. Статута Правног факулте-
та Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова као и доказе из 
члана 72. став 4. Закона о високом образовању, 
слати на горе наведену адресу Факултета. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

Наставник у звању доцент или 
ванредни професор за ужу 

Грађанскоправна научну област
на одређено време, на период од пет (5) 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни сте-
пен доктора наука из научне области за коју се 
бира. Остали услови прописани су у члану 74, а на 
период сагласно члану 75. Закона о високом обра-
зовању и чл. 110. и 127. Статута Правног факулте-
та Универзитета у Крагујевцу. Пријаве на конкурс 
са доказима о испуњености услова као и доказе из 
члана 72. став 4. Закона о високом образовању, 
слати на горе наведену адресу Факултета. Рок за 
подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса.

КРАЉЕВО

ОШ “СУТЈЕСКА”
36350 Рашка, 27. новембар бб

тел. 036/250-204

Стручни сарадник, педагог
са 75% радног времена

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. Канди-
дат поред општих услова предвиђених Законом 
о раду („Сл. гласник РС” бр. 113/2017), треба да 
испуњава и посебне услове предвиђене чланови-
ма: 139 ст. 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5, чл. 140 ст. 1 тачка 
1 подтачка (1) и (2) и тачка 2 истог члана, чл. 142 
ст. 1 и ст. 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 27/2018, 
10/2019). Степен и врста образовања морају бити 
у складу са чл. 3 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветниглас-
ник” бр. 11/2012, 15/13, 2/16, 10/16, 3/17,13/18 и 
11/2019). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високо школској установи у току 

студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисципли-
на и шест бодова праксе у установи у складу са 
Европским системом преноса бодова. Наставник 
којије у току студија положио испит из педагогије 
и психологије или положио стручни испит, однос-
но испит за лиценцу, сматра се да има образовање 
из чл. 142 ст. 1 овог Закона. Кандидат који нема 
образовање из члана 142 ст. 1 овог закона, обаве-
зан је да га стекне у року од једне а највише две 
године од дана пријема у радни однос, као услов 
полагања испита за лиценцу. Кандидат треба да 
има: држављанство Републике Србије (уверење о 
држављанству у оригиналу или овереној копији); 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима (лекарско уверење се 
подноси пре закључења уговора о раду са изабра-
ним кандидатом); доказ 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 примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад - српски језик. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја, а који се налази у делу „Ново 
на сајту”, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом доставља 
школи. Уз пријаву кандидат доставља: оверен 
препис (копију) дипломе о завршеном образо-
вању; оригинал или оверену фотокопију дока-
за 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 нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно доказ о положеним испитима из 
педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно испиту за лиценцу (за 
кандидате који поседују наведени доказ); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на копија); уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци, оригинал или оверена копија): доказ 
да кандидат није осуђиван за напред наведе-
на кривична дела: извод из казнене евиденције 
прибавља кандидат у Министарству унутрашњих 
послова надлежне полицијске управе: доказ да 
кандидат зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад - српски језик, у обавези су да 
доставе само они кандидати који образовање нису 
стекли на српском језику, а доказује се потврдом 
одговарајуће високо школске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. Лекарско 
уверење, којим се потврђује да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, се подноси пре закључења 
уговора о раду са изабраним кандидатом. Пре 
доношења одлуке о избору, кандидати који уђу 
у ужи избор биће упућени на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 
коју врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве се достављају у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”, 
лично или поштом на адресу школе. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. За додатне информације обратити се 
секретаријату школе, на телефон 036/250-204.

Наука и образовање
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Наука и образовање

ОСНОВНА ШКОЛА „МЛАДОСТ”
36217 Врњци, Железничка 26

тел. 036/631-885

Наставник физичког васпитања
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана (до повратка запослене 
са породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета)

УСЛОВИ: поред општих услова за заснивање рад-
ног односа из члана 24 Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 
13/2017-одлука УС и 113/2017), кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чланом 139. и чла-
ном 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17, 
27/2018- др.закони и 10/19) и да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о врсти стру-
чне спреме наставника и стручних сарадника у 
основној школи. Уз пријаву на конкурс доставити: 
уверење о држављанству - не старије од 6 месеци, 
извод из матичне књиге рођених, са холограмом, 
оригинал или оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању из члана 140 Закона о 
основама ситема образовања и васпитања. У скла-
ду са чланом 142 став 1 и 2 Закона, обавезно обра-
зовање лица из члана 140. овог закона је образо-
вање 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 дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са европским системом преноса бодова. Образо-
вање из става 1. овог члана, наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року 
од једне, а највише две године од дана пријема 
у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Доказ о испуњености услова из члана 
139 став 1 тачка 5 Закона о основама ситема обра-
зовања и васпитања - за извођење наставе на срп-
ском језику (уколико кандидат није стекао средње, 
више или високо образовање на српском језику у 
обавези је да достави доказ да је положио испит 
из српског језика по програму одговарајуће висо-
кошколске установе, доказ о поседовању психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење), подноси 
само изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду, уверење да кандидат није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства, 
а потребну документацију, заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају устано-
ви у складу са чланом 154. став 2. Закона. Рок за 
подношење пријаве са важећим, односно уредно 
овереним фотокопијама потребних докумена-
та је 8 дана од дана објављивања у публикацији 
„Послови”. Неблаговремене, непотпуне и неуред-
не пријаве неће се разматрати. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139 Закона, у року од осам дана 
од дана истека рока за пријем пријава. Кандидати, 
који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана 
упућују се на психолошку процену способности 

за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају услове 
за пријем у радни однос у року од осам дана од 
дана пријема резултата психолошке процене спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са лис-
те из претходног става и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу школе: Основна 
школа „Младост”, 36217 Врњци, Железничка 26, 
обавештења на телефон: 036/631-885.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЈОСИФ КОСТИЋ” 

16000 Лесковац, Учитеља Јосифа 18
тел. 016/212-134

e-mejl: osjosifkostic.le@gmail.com

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора школе може да буде 
изабрано лице које испуњава услове предвиђе-
не чланом 122, 139. и 140. став 1. и 2. Закона и 
члан 2-7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” бр. 108/2015), а то су: 1) да има 
одговарајуће високо образовање за наставника 
основне школе, за педагога или психолога, стече-
но: на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије, специјалис-
тичке академске студије) и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука (лице мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета); 
2) да има одговарајуће високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; 
да има дозволу за рад за наставника и стручног 
сарадника - лиценцу; да је савладао обуку и да 
има поожен испит за директора установе; да има 
најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања из члана 140. став 3. Закона 
о основама система образовања и васпитања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и да за њега није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Канидат за директора 
установе образовања и васпитања не може да 
буде лице које је правоснажно осуђено за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности. 

ОСТАЛО: Лице које се пријављује на конкурс, уз 
формулар за пријем у радни однос у установи 
образовања и васпитања, подноси: биографске 
податке, односно радну биографију, са кратким 
прегледом кретања у служби, стручног усаврша-
вања, адресом, контакт телефоном и предлог пла-
на и програма рада диреткора школе за наредни 
мандатни период (обавезно); оверену фотокопију 
дипломе о завршеном одговарајућем високом 
образовању (не старије од шест месеци); оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту или обавештења о положеном испиту за лицен-
цу за наставника или стручног сарадника; доказ 
да има обуку и положен испит за директора школе 
(уколико га поседује), оверену фотокопију; потвр-
ду о раду у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања - оригинал; лекарско уверење да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима - оригинал - доставља се 
пре закључења уговора о раду; извод из казнене 
евиденције МУП Републике Србије да није осуђи-
вано правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање - оригинал; оригинал или оверену 
фотокопију уверења привредног суда да није пра-
воснажно осуђен за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, не старије од 30 дана; оригинал 
или оверена фотокопија уверења основног суда 
да против њега није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, 
потврђивањем оптужнице којој није претходила 
истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за 
кривична дела одређена у члану 7. став 4. Пра-
вилнка о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања, не старије од 
30 дана; уверење о држављанству, не старије од 
шест месеци - оригинал или оверену фотокопију; 
извод из матичне књиге рођених (на прописаном 
обрасцу са холограмом) - оригинал или оверену 
фотокопију; оригинал или оверену фотокопију 
доказа о знању српског језика на којем се оства-
рује образовно-васпитни рад - доставља само кан-
дидат 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 устано-
ве (не старије од шест месеци); резултате струч-
но-педагошког надзора о свом раду (извештај 
просветног саветника ако је надзор вршен, однос-
но ако стручно-педагошки надзор није вршен, 
изјаву да стручно-педагошки надзор није вршен) 
- оверену фотокопију; за лице које је претходно 
обављало дужност директора установе - резул-
тате стручно педагошког рада установе и оцену 
спољашњег вредновања установе, односно ако 
стручно-педагошки надзор није вршен и није 
вршено спољашње вредновање установе, изјаву 
да није вршено - оверену фотокопију. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати, као ни фотокопије докумена-
та које нису оверене од стране надлежних органа. 
Решење о именовању директора доноси надлеж-
ни министар у року од 30 дана од дана пријема 
документације, о чему школа обавештава лица 
која су се пријавила на конкурс. Пријаве се шаљу 
препорученом пошиљком на адресу школе, са наз-
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наком: “Конкурс за избор директора школе” или се 
предају непосредно секретару школе.

ЛОЗНИЦА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“ЦРВЕНКАПА”

15318 Мали Зворник, Дринска 7
тел. 015/471-092

Спремачица вешерка
на одређено време до повратка одсутне 

запослене, а најдуже до 31. августа 
текуће школске године

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом; да лице није осуђивано правос-
нажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављан-
ство РС; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Кандидат је дужан 
да уз попуњен пријавни формулар који се налази 
на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја достави: доказ о стеченој спре-
ми; доказ о неосуђиваности, податке из казнене 
евиденције, издат од стране МУП-а (не старије од 
6 месеци), уверење о држављанству РС; (не ста-
рије од 6 месеци), извод из матичне књиге рође-
них (нови образац), доказ о знању српског јези-
ка на коме се остварује образовно васпитни рад 
(осим кандидата коју су одговарајуће образовање 
стекли на том језику). Документа се достављају у 
оригиналу или овереној фотокопији, осим извода 
из матичне књиге рођених чија копија не мора 
бити оверена. Изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду дужан је доставити лекарско уве-
рење и санитарну књижицу. Пријаве на оглас са 
потпуном документацијом слати на адресу устано-
ве поштом или доставити лично у року од 8 дана 
од дана објављивања огласа. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се узети у разматрање. 
Блиће инфорамције о огласу могу се добити код 
секретара установе 015/471-092.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
“БАМБИ”

15300 Лозница, Веселина Мисите 26
тел. 015/7882-122

Сарадник медицинска сестра за 
превентивну здравствену заштиту и 

негу

УСЛОВИ: услови из члана 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/2018 и др. Закон и 10/2019). 
Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућем образовању средње образо-
вање у трајању од 4 године здравствене струке 
педијатријског или општег смера (не старије од 6 
месеци), оверену фотокопију доказа о положеном 
стручном испиту (не старије од 6 месеци), доказ о 
једној години рада у здравственој струци (потврда 
здравствене установе не старије од 6 месеци); ори-
гинал или оверену фотокопију уверења (не старије 
до шест месеци), полицијске управе да лице није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање 3 месеца као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 

обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или овере-
на фотокопија), не старије до шест месеци; уве-
рење о држављанству, не старије од шест месеци 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ да зна 
српски језик на којем се остварује васпитно-обра-
зовни рад; кратку биографију.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни фор-
мулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију зајдно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају 
на горенаведену адресу. Рок за пријаву на оглас 
је 8 дана од дана објављивања. Приоритет имају 
особе са инвалидитетом.

НИШ

МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ У НИШУ
18000 Ниш, Александра Медведева 14

Сарадник у звање асистент за ужу 
научну област Теоријска и примењена 

механика

УЛОВИ: Кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови конкурса прописани су чланом 24. 
став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4. Закона 
о високом образовању. Посебни услови конкур-
са прописани су чланом 84. став 1. и 2. Закона о 
високом образовању, чланом 177. став 1. и 2. Ста-
тута Универзитета у Нишу, чланом 143. став 1. и 
2. Статута Машинског факултета у Нишу и чла-
ном 4. Правилника о поступку стицања звања и 
заснивања радног односа сарадника и сарадника 
ван радног односа и условима за стицање звања 
сарадника Машинског факултета у Нишу (даље: 
Правилник). За кандидате који немају претходно 
педагошко искуство на високошколској установи у 
звању сарадника у звању сарадника из члана 82. 
став 1. Закона о високом образовању (сарадник у 
настави, асистент или асистент са докторатом), а 
учествују на овом конкурсу, декан Факултета ће 
обезбедити одржавање приступног вежбања на 
начин прописан чланом 6. Правилника. Приликом 
пријављивања на конкурс кандидати су у оба-
вези да Факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса 
и подносе: 1. попуњен, одштампан и потписан 
Образац пријаве на конкурс за избор сарадника 
прописан Правилником, који је доступан на интер-
нет страници Факултета http://www.masfak.ni.ac.
rs/index.php/sr/v-s-i/2548-br-z-c-pri-v-n-n-urs-z-izb-r-
s-r-dni-shins-g-f-ul-u-nishu, а може се прузети и на 
писарници Факултета; 2. доказ о одговарајућој 
школској спреми (оверен препис дипломе о завр-
шеном одговарајућем степену студија и уверење 
о статусу студента докторских академских сту-
дија); 3. доказ о претходном педагошком искуству 
на високошколској установи у звању сарадника, 
односно активном учешћу у реализацији настав-
них активности на високошколској установи (одго-
варајућа потврда високошколске установе) - за 
кандидате који имају овакво искуство; 4. биогра-
фију са списком публикација и прилоге који доку-
ментују наводе из пријаве и омогућују увид у науч-
ни рад и стручне квалификације кандидата; 5. 
уверење надлежне полицијске управе да против 
кандидата није изречена правноснажна пресуда 
за кривична дела против полне слободе, фалси-
фиковања исправе коју издаје високошколска 
установа или примања мита у обављању послова 
у високошколској установи, које је издато након 
датума расписивања овог конкурса; 6. фотоко-
пију важеће личне карте, односно очитан образац 
чиповане личне карте кандидата. Документацију 

кандидати подносе на адресу: Машински факул-
тет у Нишу, Александра Медведева 14, Ниш. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене пријаве, као и пријаве 
кандидата које нису комплетне или поднете по 
правилима расписаног конкурса, сматраће се неу-
редним пријавама и неће бити разматране, о чему 
декан Факултета доноси посебан закључак и дос-
тавља га кандидату.

Наставник за избор у звање ванредни 
или редовни професор за ужу научну 

област Теоријска и примењена 
механика

УСЛОВИ: кандидати који конкуришу треба да 
испуњавају опште и посебне услове конкурса. 
Општи услови конкурса: прописани су чланом 24. 
став 1. Закона о раду и чланом 72. став 4. Закона 
о високом образовању. Посебни услови конкурса: 
прописани су чланом 74. став 8. и став 10. Закона 
о високом образовању, чланом 165. став 8. и став 
10. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Уни-
верзитета у Нишу” 8/2017) и члановима 27., 28. и 
29. Ближих критеријума за избор у звања настав-
ника („Гласник Универзитета у Нишу” 3/2017). 
Декан факултета ће свим учесницима овог конкур-
са обезбедити могућност одржавања приступног 
предавања, када је оно Ближим критеријумима за 
избор у звања наставника предвиђено као обавез-
ни услов за избор у звање наставника по објавље-
ном конкурсу, на начин прописан чланом 7. Пра-
вилника о поступку стицања звања и заснивања 
радног односа наставника Универзитета у Нишу 
(„Гласник Универзитета у Нишу” 2/2018). Прили-
ком пријављивања на конкурс кандидати су у оба-
вези да факултету доставе документацију којом 
доказују да испуњавају услове из овог конкурса и 
подносе: 1.пријаву; 2.доказ о одговарајућој школ-
ској спреми (оверен препис дипломе доктора нау-
ка из одговарајуће уже научне области); 3. биогра-
фију са библиографијом и пратећим материјалом; 
4. попуњен, одштампан и потписан образац о 
испуњавању услова за избор у звање наставни-
ка који се налази на веб порталу Универзитета 
у Нишу: www.npao.ni.ac.rs; 5. уверење надлеж-
не полицијске управе да против кандидата није 
изречена правноснажна пресуда за кривична дела 
против полне слободе, фалсификовања исправе 
коју издаје високошколска установа или примања 
мита у обављању послова у високошколској уста-
нови, које је издато након датума расписивања 
овог конкурса; 6. фотокопију важеће личне кар-
те, односно очитан образац чиповане личне карте 
кандидата. Документацију кандидати подносе на 
адресу: Машински факултет у Нишу, Александра 
Медведева 14, Ниш. Рок за пријављивање је 15 
дана од дана објављивања конкурса. Неблаговре-
мено приспеле пријаве и пријаве без комплетне 
документације сматраће се неуредним пријавама 
и неће бити разматране, о чему Факултет доноси 
посебан закључак.

НОВИ ПАЗАР

ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ“ 
ОСАОНИЦА

36300 Нови Пазар, 36314 Штитаре
тел. 020/351-393

Помоћни радник
на одређено време, замена одсутног 

запосленог преко 60 дана, до повратка 
запослене са неплаћеног одсуства, са 

50% радног ангажовања

УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 

Наука и образовање
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(„Службени гласник РС“, бр. 88/17, 27/2018 - др. 
закон и 10/2019) и то: 1) да имају одговарајуће 
образовање - основно образовање (основна шко-
ла); 2) да имају физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвоа у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискимина-
торно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) да знају српски језик и језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Потребна 
документа: оригинал или оверена копија дипломе, 
оригинал уверење о држављанству (не старије од 
6 месеци), оригинал извод из матичне књиге рође-
них (не старији од 6 месеци). Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Информа-
ције се могу добити на горе наведеној адреси и 
кандидати могу слати пријаве на исту. Рок за дос-
таву пријава на конкурс је 8 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови“. Рок за пријављи-
вање је 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Ближе информације се могу добити код секретара 
школе и на наведени број телефона.

ОШ „ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“
36300 Нови Пазар, Цетињска 10

тел. 020/316-361

Наставник босанског језика
на одређено време, ради замене 

запосленог који се налази на боловању 
преко 60 дана

Дефектолог олигофренопедагог
на одређено време ради замене 

запосленог који се налази на боловању 
преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидати поред општих услова пред-
виђених Законом о раду треба да испуњавају сле-
деће услове: да имају одговарајућу високу школ-
ску спрему према Правилнику о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи; да имају држављанство Републи-
ке Србије; психичку, физичку и здраствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да знају српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад; уверење да кандидат није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из чла-
на 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Уз пријавни формулар кандидати треба да доста-
ве: оверен препис дипломе о стеченој стручној 
спреми, уверење о држављанству, доказ да нису 
осуђивани, доказ да знају српски језик и језик на 
коме се изводи образовно-васпитни рад. Инфор-
мације о конкурсу могу се добити у школи лично 
или на горе наведени број телефона.

НОВИ СА Д

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЉУДОВИТ ШТУР”

21211 Кисач, Железничка 3

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане чл. 122, 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017, 
27/2018 - др. закони и 10/2019), као и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора уста-
нове образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 108/2015). За директора школе може бити 
изабрано лице које има: одговарајуће високо 
образовање: то јест високо образовање стечено: 
1) на студијама другог степена - мастер академ-
ске 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 и 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степе-
на које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука - у ком случају је неопходна завршеност 
студија првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета или 2) на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је 
уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; испуњава услове за наставника 
основне школе, за педагога и психолога школе; 
дозволу за рад (лиценцу) наставника или стручног 
сарадника; лиценцу за директора школе (кандидат 
који ту лиценцу не поседује може бити изабран, 
али ће бити дужан да испит за директора школе 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност, због чега се пријава таквог кандидата 
без овог доказа неће сматрати непотпуном); пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; држављанство Републике 
Србије; знање српског и словачког језика; неос-
уђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиља у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију и 
за које није, у складу са законом,утврђено дискри-
минаторно понашање; најмање осам година рада 
на пословима образовања и васпитања у установи 
за образовање и васпитање, након стеченог одго-
варајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подно-
си: 1. биографију са кратким прегледом кретања у 
служби; 2. оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; 3. извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); 4.уверење о 
држављанству Републике Србије (оригинал или 
оверена фотокопија); 5. доказ да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(уверење из казнене евиденције МУП-а не старији 
од 6 месеци, оригинал или оверена фотокопија); 
6. уверење надлежног суда да против кандида-
та није покренут кривични поступак за кривична 
дела из члана 7 Правилника о ближим условима 

за избор директора установе образовања и вас-
питања (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија); 7. доказ да није осуђиван 
правоснажном пресудом за привредни преступ у 
вршењу раније дужности (уверење привредног 
суда, не старије од 6 месеци, оригинал или ове-
рена фотокопија); 8. доказ о знању српског и сло-
вачког језика (завршена средња, виша или висока 
стручна спрема на наведеним језицима или писа-
ни доказ да је положио српски и словачки језик по 
програму одговарајуће високошколске установе); 
9. оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту; 10. 
оверену фотокопију лиценце за директора школе 
(ако је кандидат поседује); 11. потврду о радном 
искуству, односно да има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и вас-
питања; 12. оверена фотокопија доказа о резулта-
тима стручно-педагошког надзора у раду кандида-
та (извештај просветног саветника) - (само ако је 
кандидат поседује); 13. оверену фотокопију дока-
за о резултатима стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања; (само 
за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора установе). Доказ о психичкој, физич-
кој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима, доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са потребном документацијом подносе 
се препорученом пошиљком или лично на адре-
су: Основна школа ,,Људовит Штур”, 21211 Кисач, 
Железничка 3, са назнаком „Пријаве на конкурс 
за избор директора”. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити разматране. Достављена 
документација не враћа се кандидату. О резулта-
тима конкурса кандидат ће бити обавештен након 
пријема решења о именовању директора школе 
од стране министра просвете, науке и технолош-
ког развоја. Ближа обавештења о конкурсу могу се 
добити код секретара школе школе на телефон: 
021/827-015, радним даном од 10 до 12 часова.

ФАКУЛТЕТ ЗА СПОРТ И ТУРИЗАМ 
ТИМС

21000 Нови Сад, Радничка 30а

За избор у звање наставника (сва 
звања), поље Друштвено-хуманистиче 
науке, ужа научна област Психологија

на одређено време

УСЛОВИ: докторат наука из одговарајуће научне 
области (психолошке науке) и испуњеност услова 
прописаних чланом 74. Закона о високом образо-
вању („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018 - др. 
закон, 73/2018 и 67/2019) за избор у звање настав-
ника. Посебан услов за горе наведено радно место 
је да кандидат има одговарајуће компетенције у 
педагошком раду из одговарајуће научне области.

ОСТАЛО: Поред наведених услова предвиђених 
Законом о високом образовању, кандидат тре-
ба да испуњава и услове предвиђене Законом о 
раду и Статутом Факултета. Уз пријаву на конкурс 
кандидат треба да поднесе доказе о испуњености 
услова конкурса - радну биографију, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију), оригинале или оверене фотокопије 
диплома свих нивоа студија, фотокопију личне 
карте, уверење о некажњавању издато од стра-
не надлежног државног органа, уверење да није 
осуђиван/а за кривична дела као ни да се пред 
надлежним органима не води кривични посту-
пак против кандидата, списак објављених науч-
них радова и да достави саме радове. Пријаву са 
наведеним доказима о испуњењу услова конкурса 
сви кандидати могу послати на поштанску адресу: 

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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Факултет за спорт и туризам Тимс, Радничка 30а, 
Нови Сад, са назнаком - за конкурс. Информације 
у вези са конкурсом се могу добити на број теле-
фона 021/530-633 или 021/530-231, сваког радног 
дана од 08.00 до 16.00 часова. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

1. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредни 
професор за ужу научну област 

Електроенергетика
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 (пет) година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Стату-
та Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

2. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област 
Производни и услужни системи, 

организација и менаџмент
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 (пет) година

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

3. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област: 
Термотехника, термоенергетика и 

управљање енергијом
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 (пет) година
УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
машинско инжењерство, да је претходне степене 
студија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74. Закона о високом 
образовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

4. За стицање звања наставника 
у звању доцента или ванредног 

професора за ужу научну област: 
Теорија конструкција

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 (пет) година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
грађевинско инжењерство, да је претходне степе-
не студија завршио са просечном оценом најмање 
осам (8), односно да има најмање три године педа-
гошког искуства на високошколској установи, као 
и услови прописани чланом 74. Закона о високом 
образовању, чланом 143. Статута Универзитета у 
Новом Саду и чланом 14. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника на 
Универзитету у Новом Саду.

5. За стицање звања наставника у 
звању доцента из поља уметности 
за ужу уметничку област: Сценска 

архитектура, техника и дизајн - 
Сценски дизајн

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 (пет) година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
одбрањена докторска дисертација из области: 
архитектура (уметност) или сценски дизајн или 
сценска архитектура и дизајн или завршене мастер 
академске студије из области: архитектура (умет-
ност) или сценски дизајн или сценска архитектура 
и дизајн и призната уметничка остварења, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Стату-
та Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

6. За стицање звања наставника у 
звању доцента за ужу научну област 
Метрологија, квалитет, еколошко-

инжењерски аспекти, алати и прибори
и заснивање радног односа на одређено 

време од 5 (пет) година 

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, односно 
одбрањена докторска дисертација из области: 
машинско инжењерство или инжењерство зашти-
те животне средине и заштите на раду, да је прет-
ходне степене студија завршио са просечном оце-
ном најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Стату-
та Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

7. За стицање звања наставника у 
звању доцента за ужу научну област 

Примењене рачунарске науке и 
информатика

и заснивање радног односа на одређено 
време од 5 (пет) година

УСЛОВИ: завршене докторске студије, однос-
но стечен научни степен доктора наука, однос-
но одбрањена докторска дисертација из области 
електротехничко и рачунарско инжењерство, да је 
претходне степене студија завршио са просечном 
оценом најмање осам (8), односно да има најмање 
три године педагошког искуства на високошкол-
ској установи, као и услови прописани чланом 74. 
Закона о високом образовању, чланом 143. Стату-
та Универзитета у Новом Саду и чланом 14. Пра-
вилника о ближим минималним условима за избор 
наставника на Универзитету у Новом Саду.

8. За избор у звања сарадника у 
звању асистента са докторатом за 
ужу научну област Архитектонско-

урбанистичко планирање, 
пројектовање и теорија

и заснивање радног односа на одређено 
време од 3 (три) године

УСЛОВИ: завршене докторске студије, односно 
стечен научни назив доктора наука, односно док-
тора уметности или одбрањена докторска дисер-
тација, из области архитектура (ТТ), као и усло-
ви прописани чланом 13. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

9. За избор у звања сарадника у 
звању асистента за ужу научну област 

Електроника
и заснивање радног односа на одређено 

време од 3 (три) године
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршене мастер академске студије из 
области електротехничко и рачунарско инжењер-
ство и студент је докторских студија који је сваки 
од претходних степена студија завршио са просеч-
ном оценом најмање 8 (осам) или завршене магис-
тарске студије из области електротехничко и рачу-
нарско инжењерство по законима пре доношења 
Закона о високом образовању и има прихваћену 
тему докторске дисертације, као и услови пропи-
сани чланом 84. Закона о високом образовању, 
чланом 156. Статута Универзитета у Новом Саду, 
чланом 164. Статута Факултета техничких наука у 
Новом Саду и чланом 12. Правилника о ближим 
минималним условима за избор наставника и 
сарадника на Факултету техничких наука у Новом 
Саду.

10. За избор у звање сарадника 
у настави за ужу научну област 
Теоријска и примењена физика

и заснивање радног односа на одређено 
време у трајању од 1 (једне) године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, однос-
но основне академске студије или завршен факул-
тет по законима важећим пре доношења Закона 
о високом образовању са просечном оценом нај-
мање осам (8) из области: примењена физика или 
физичке науке и уписане мастер академске сту-
дије или специјалистичке академске студије, као 
и услови прописани чланом 83. Закона о високом 
образовању, чланом 155. Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163. Статута Факултета тех-
ничких наука, чланом 11. Правилника о минимал-
ним критеријумима за избор наставника и сарад-
ника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

11. За избор у звања сарадника 
у звању сарадника у настави за 

ужу научну област Инжењерство 
информационих система

и заснивање радног односа на одређено 
време у трајању од 1 (једне) године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, однос-
но основне академске студије или завршен факул-
тет по законима важећим пре доношења Закона 
о високом образовању са просечном оценом нај-
мање осам (8) из области: информационе техно-
логије или индустријско инжењерство и инжењер-
ски менаџмент или електротехничко и рачунарско 
инжењерство и уписане мастер академске сту-
дије или специјалистичке академске студије, као 
и услови прописани чланом 83. Закона о високом 
образовању, чланом 155. Статута Универзитета у 
Новом Саду, чланом 163. Статута Факултета тех-
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ничких наука, чланом 11. Правилника о минимал-
ним критеријумима за избор наставника и сарад-
ника на Факултету техничких наука у Новом Саду.

12. За избор у звања сарадника 
у звању сарадника у настави за 

ужу научну област Конструкције у 
грађевинарству 

и заснивање радног односа на одређено 
време у трајању од 1 (једне) године

УСЛОВИ: завршене студије првог степена, однос-
но основне академске студије или завршен факул-
тет по законима важећим пре доношења Закона 
о високом образовању са просечном оценом нај-
мање осам (8) из области грађевинско инжењер-
ство и уписане мастер академске студије или 
специјалистичке академске студије, као и услови 
прописани чланом 83. Закона о високом образо-
вању, чланом 155. Статута Универзитета у Новом 
Саду, чланом 163. Статута Факултета техничких 
наука, чланом 11. Правилника о минималним кри-
теријумима за избор наставника и сарадника на 
Факултету техничких наука у Новом Саду.

ОСТАЛО: Приложити: 1. пријаву за заснивање 
радног односа и избор у звање (навести звање, 
прецизан назив уже области и датум објављивања 
конкурса); 2. краћу биографију са библиографијом 
(списак радова); 3. оверене фотокопије диплома 
и додатака дипломама са свих нивоима студија - 
за дипломе стечене у иностранству потребно је 
приложити доказ о признавању стране високош-
колске исправе; 4. фотокопирану или очитану 
личну карту; 5. потврду о оцени резултата педа-
гошког рада-мишљење студената, уколико кан-
дидат поседује педагошко искуство; 6. потврду из 
МУП-а да кандидат није правоснажно осуђиван за 
кривично дело против полне слободе, фалсифико-
вања исправе коју издаје високошколска установа 
или примања мита у обављању послова у висо-
кошколској установи; 7. фотокопије објављених 
научних, односно стручних радова у научним часо-
писима, зборницима или саопштених на међуна-
родним или домаћим научним скуповима, односно 
признатих уметничких остварења, оригиналних 
стручних остварења (пројеката, студија, патената, 
оригиналних метода и сл.). објављених уџбеника, 
монографија, практикума или збирки задатака, за 
ужу научну, уметничку, односно стручну област за 
коју се бира; 8. доказе о руковођењу или учешћу 
у научним, односно уметничким пројектима, ост-
вареним резултатима у развоју научно-наставног 
подмлатка на факултету, учешћу у завршним 
радовима на специјалистичким, мастер и доко-
торским академским студијама. За избор у звање 
сарадника у настави приложити и: 1. потврду да је 
кандидат студент мастер академских студија или 
специјалистичких академских студија. За избор 
у звање асистента приложити и: 1. потврду да 
је кандидат студент докторских студија. Уколико 
кандидат поседује диплому магистра наука, однос-
но магистра уметности и потврду да кандидат има 
прихваћену тему докторске дисертације, однос-
но докторског умнетничког пројекта. За избор 
у звање: доцента, доцента из поља уметности, 
доцента или ванредног професора, приложити и: 
1. попуњен електронски образац: Реферат коми-
сије о кандидатима за избор у звање nastavnika-
UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.4.pdf. Сајту Уни-
верзитета у Новом Саду: https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-u-
zvanje. Кандидат исти треба да пошаље не e-mail: 
opstaftn@uns.ac.rs и то у року предвиђеном за 
пријаву кандидата. 2. За сваку одредницу коју кан-
дидат испуњава неопходно је приложити доказ у 
форми одлуке, решења, потврде и сл. За чланство 
у удружењима, одборима, органима управљања 
и сл., неопходно је доставити потврду надлежних 

институција или навести линк са сајта институције 
на ком се јасно види кандидатово учешће у раду. 
За чланство у комисијама за изборе у звања, нео-
пходно је доставити решење о именовању коми-
сије. За учешће у програмским и организационим 
одборима скупова, неопходно је доставити потвр-
ду о учешћу или навести линк са сајта институ-
ције на ком се јасно види кандидатово учешће у 
раду. Ако је научни рад који представља услов за 
избор у звање наставника у штампи, неопходно 
је да аутор приложи потврду уредништва часо-
писа са подацима о називу чланка, ауторима и 
завршеном процесу рецензирања. Пријаве слати 
на горе наведену адресу за сваки конкурс за сти-
цање звања и заснивање радног односа, посебно. 
Комисија ће разматрати само благовремене прија-
ве. Одлука о избору у звање ступа на снагу почев 
од дана ступања на снагу уговора о раду. Рок за 
пријаву кандидата на конкурс је 8 (осам) дана од 
дана објављивања.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПЛАВИ ЧУПЕРАК“

21240 Тител, Доситејева бб

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће 
услове услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник РС” број: 88/2017, 27/2018-др.
закони и 10/2019), у даљем тексту: Закон и то: А) 
1. да има одговарајуће високо образовање; 2. да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3. да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, нити за кривич-
на дела насиља у породици, одузимања малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мања мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и лице 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4. да има држављан-
ство Републике Србије; 5. знање српског језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад у школи. 
Докази о испуњености наведених услова саставни 
су део пријаве на конкурс, изузев доказа из тач-
ке 2. који се прибавља пре закључења уговора о 
раду. Б) Одговарајуће високо образовање је обра-
зовање стечено: 1. (1) на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и 
то: (2) студије другог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групе предмета; (3) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука. У овом случају је 
неопходно да лице има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; 2. 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године; 3. изу-
зетно, наставник и васпитач јесте и лице са стече-
ним одговарајућим високим образовањем на сту-
дијама првог степена (основне академске студије 
и специјалистичке струковне студије), студијама у 
трајању од три године или вишим образовањем. 
Дужност директора предшколске установе може 
да обавља лице које има: образовање из члана 

140. став 1 и 2 Закона за васпитача или стручног 
сарадника, дозволу за рад наставника, васпитача 
или стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања. Дуж-
ност директора предшколске установе може да 
обавља и лице које има: одговарајуће образовање 
из члана 140. став 3 Закона за васпитача, дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадни-
ка, обуку и положен испит за директора установе 
и најмање 10 година рада у предсколској установи 
на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања. Изабрани дирек-
тор, ако нема положен испит за директора, дужан 
је да га положи у року од 2 године од дана сту-
пања на дужност. Кандидат који се пријављује на 
конкурс за директора Установе треба да приложи 
следеће доказе: 1. радну биографију са кратким 
прегледом кретања у служби; 2. доказ да поседује 
одговарајуће образовање (оригинал или овере-
ну фотокопију); 3. доказ о положеном испиту за 
лиценцу (оригинал или оверену фотокопију); 4. 
доказ о обуци и положеном испиту за директора 
установе (оригинал или оверену фотокопију); 5. 
доказ о радном стажу, потврду о годинама раду у 
установи образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања; 6. доказ да кандидат 
није осуђиван, у складу са одредбом члана 139. 
став 1. тачка 3) Закона (уверење о некажњавању 
из СУП-а, не старије од шест месеци); 7. доказ да 
се против кандидата не води истрага и да нису 
покренуте истражне радње код надлежног суда 
(уверење о некажњавању из суда, не старије од 
шест месеци); 8. доказ да није осуђиван за прив-
редни преступ у вршењу раније дужности (уве-
рење о некажњавању из Привредног суда, не 
старије од шест месеци); 9. уверење о држављан-
ству Републике Србије не статије од 6 месеци 
(оригинал или оверену фотокопију); 10. извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверену 
фотокопију); 11. доказ о знању језика на коме се 
изводи васпитно-образовни рад у Установи - срп-
ског језика (уколико кандидат није стекао одгова-
рајуће образовање на српском језику, у обавези је 
да достави доказ да је положио испит из српског 
језика одговарајуће високошколске установе); 12 
доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење не старије од шест месеци; кандидат 
који буде изабран може прибавити исто непо-
средно пре закључења уговора о раду); 13. уко-
лико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави оверену фотокопију извештаја о резул-
тату стручно педагошког надзора о раду канди-
дата (извештај просветног саветника) и резулта-
те стручно педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања; 14. оквирни план рада 
за време мандата. Документација се доставља у 
три примерка (један примерак чини оригинал или 
оверена фотокопија документа, а у два примерка 
достављају се обичне фотокопије оригинала или 
оверених фотокопија). Пријава на конкурс обавез-
но треба да садржи податке о кандидату (име и 
презиме кандидата, адресу пребивалишта, однос-
но боравишта, контакт телефон, адресу електрон-
ске поште ако је кандидат поседује) и попис доку-
ментације која се доставља уз пријаву као доказ о 
испуњености тражених услова. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 (петнаест) дана од дана 
његовог објављивања у публикацији „Послови”. 
Пријава на конкурс за избор директора заједно са 
потребном документацијом доставља се поштом 
на адресу Установе: ПУ „Плави чуперак” Тител, 
Доситејева бб, 21240 Тител са назнаком „Конкурс 
за избор директора установе” или предаје лич-
но, сваког радног дана од 08.00 до 13.00 часова. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
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узимати у разматрање. О резултатима конкурса 
кандидати ће бити обавештени у року од 8 дана 
од дана пријема решења о именовању директора 
Установе које доноси министар просвете, науке и 
технолошког развоја. За све додатне информације 
о конкурсу, заинтересовани кандидати се могу 
обратити сваког радног дана од 08.00 до 13.00 
часова, телефон за информације: 021/2961-179. 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ 
ФАКУЛТЕТ СПОРТА И

ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА
21000 Нови Сад, Ловћенска 16

1. Асистент са докторатом за ужу 
област Основне научне дисциплине у 
спорту и физичком васпитању, група 

предмета Дијагностика у спорту
на одређено време 3 године 

УСЛОВИ: завршене докторске студије и одбрање-
на докторска дисертација; Кандидат треба да 
испуњава услове који су предвиђени Законом о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 
27/2018-др.закон, 73/2018 и 67/2019) и Правилни-
ком о поступку за стицање звања и заснивање 
радног односа наставника и сарадника на Факул-
тету спорта и физичког васпитања. Кандидати уз 
пријаву на конкурс достављају: оверену копију 
дипломе доктора наука из одговарајуће научне 
области, биографију са неопходним елементима 
за писање извештаја, списак научних и стручних 
радова, као и саме радове, доказ о неосуђива-
ности (МУП). Пријаве се примају у року од 8 дана 
од дана објављивања овог конкурса, на адресу: 
Факултет спорта и физичког васпитања Универзи-
тета у Новом Саду, 21000 Нови Сад, Ловћенска 16. 
Контакт телефон: 021/450-188 локал 124.

2. Сарадник у настави за ужу област 
Основне научне дисциплине у спорту 

и физичком васпитању, на групи 
предмета Рукомет

на одређено време 1 година

УСЛОВИ: студент мастер академских или спе-
цијалистичких студија, завршене студије првог 
степена са укупном просечном оценом најмање 8 
(осам). Кандидат треба да испуњава услове који 
су предвиђени Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС“, бр. 88/2017, 27/2018-др.закон, 
73/2018 и 67/2019) и Статутом Факултета спорта и 
физичког васпитања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи 
краћу биографију, доказе о испуњености услова 
из конкурса (оверену копију дипломе о завршеном 
Факултету спорта и физичког васпитања, потврду 
о уписаним мастер или специјалистичким студија-
ма) и доказ о неосуђиваности (МУП). Уз пријаву на 
конкурс потребно је доставити и практичне, струч-
не, педагошке и истраживачке референце, уколи-
ко их кандидати поседују. Пријаве са документа-
цијом подносе се општој служби Факултета спорта 
и физичког васпитања у Новом Саду, Ловћенска 
16. Рок за пријављивање: 8 (осам) дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се разматрати. Контакт теле-
фон: 021/450-188 локал 124.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ДЕЛФИН“

Нови Сад, Петра Драпшина 40
тел. 069/555-1155

Васпитач деце предшколског узраста

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме - дипломира-
ни васпитач; VII степен стручне спреме - мастер 
васпитач; VII степен стручне спреме - специја-
листа струковни васпитач; радно искуство није 
битно; рад у сменама. Рок за пријаву: 01.03.2020. 
Јављање на горе наведени број телефона.

ПАНЧЕВО

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
„ЈОСИФ ПАНЧИЋ”

26000 Панчево, Новосељански пут 31

Наставник историје
са 55% радног времена, на одређено 

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

запосленог

УСЛОВИ: 1) да је кандидат држављанин Републи-
ке Србије; 2) да има одговарајуће образовање 
(прописану стручну спрему) према Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и вас-
питача у стручним школама („Службени гласник 
РС - Просветни гласник РС“ бр. 8/2015, 11/2016) 
за наведени наставни предмет и у складу са чла-
ном 140 ст. 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања и чланом 140 ст. 1 тачка 
2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Службени гласник РС“ бр. 88/2017) - за 
радно место: наставник историје; 3) да није осуђи-
ван правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (наведе-
ни доказ доставља кандидат који буде изабран по 
конкурсу а пре потписивања уговора о раду); 5) 
да зна српски језик; 6) да поседује образовање из 
психолошких, педагошких методичких дисципли-
на стеченог на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова и шест бодова праксе у установи у складу 
са Европским системом преноса бодова (члан 142 
ст. 1 Закона о основама система образовања и вас-
питања). У поступку одлучивања о избору по кон-
курсу, комисија ће кандидате који уђу у ужи избор 
упутити на претходну психолошку процену способ-
ности за рад са децом и ученицима, које ће врши-
ти надлежна служба за запошљавање применом 
стандардизованих поступака у складу са чл. 154 
ст. 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања и члана 155 ст. 1 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања). Кандидат попуњава 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја у делу Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. Уз одштам-
пани својеручно потписани пријавни формулар 
са назнаком да се конкурише за одређено радно 
место, школи се доставља и: оверена фотокопија 

дипломе; уверење о држављанству; доказ о неос-
уђиваности кандидата (доставља се уз пријаву на 
конкурс); доказ да кандидат зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад (српски језик) 
- диплома издата на српском језику или уверење 
- да је исти полагао српски језик на факултету. 
Кандидати уколико достављају оверену фотоко-
пију дипломе као доказ о знању језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (дужни су 
то да назначе у својојпријави). Кандидат је дужан 
уколико не поседује образовање из психолошких, 
педагошких и  методичких дисциплина стечених 
на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова и шест 
бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова да исто стекне у року од 
једне а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лицен-
цу. Кандидати који имају положен стручни испит 
или испит за лиценцу или који су имали педагогију 
и психологију на факултету - дужни су да доставе 
доказ о томе. Доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способности за рад са ученицима (лекар-
ско уверење) подноси изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду. Конкурс је отворен 8 
дана од дана објављивања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Својеручно потписане пријаве на конкурс слати 
на горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс“.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДЕСАНКА МАКСИМОВИЋ“

26220 Ковин, Цара Лазара 197
тел. 013/744-894

Секретар школе
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства и 
одсуства са рада ради неге детета

УСЛОВИ: У радни однос може да буде 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 и 13/17 - одлука УС и 95/2018 - 
аутентично тумачење), испуњава и посебне усло-
ве прописане чланом 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, 
бр. 88/17, 27/18 - други закони и 10/2019), односно 
чланом 33 Правилника о организацији и система-
тизацији послова у ОШ „Десанка Максимовић” у 
Ковину, и то ако: 1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) има држављанство Републике Србије; 5) 
зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. Докази о испуњености наве-
дених услова саставни су део пријаве на конкурс, 
изузев доказа из тачке 2) који се прибављају пре 
закључења уговора. У смислу услова из тачке 1) 
који се тичу образовања кандидата, Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова у 
ОШ „Десанка Максимовић” у Ковину прописано је 
следеће: За обављање послова секретара у рад-
ни однос може бити примљено лице које, поред 
испуњености свих осталих услова за пријем у 
радни однос, испуњава и следеће услове: високо 
образовање на студијама другог степена (основне 
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академске студије, мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), из области правних наука; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, из области прав-
них наука; положен испит за лиценцу за секретара 
или положен стручни испит за секретара, право-
судни или стручни испит за запослене у органи-
ма државне управе или државни стручни испит 
(осим за приправнике и лица са стеченим рад-
ним стажом која су с њима изједначена у погледу 
радноправног положаја). Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја, а потребну документацију заједно са 
одштампаним пријавним формуларом, достављају 
установи. Уз пријавни формулар кандидати су 
дужни да приложе одговарајућу документацију 
којом се доказује испуњеност прописаних усло-
ва и то: 1. оверену фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем образовању (кандидати који 
су завршили други степен достављају и дипло-
му са основних академских студија); 2. оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; 3. оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству РС (које није старије од 6 
месеци); 4. извод из казнене евиденције - доказ да 
кандидат није осуђиван (не старије од 6 месеци); 
доказ о здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (лекарско уверење) подноси изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Прија-
ве на конкурс могу се поднети у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и небла-
говремене пријаве, као и пријаве са неовереним 
фотокопијама, неће бити узете у разматрање. Кан-
дидати који испуњавају услове за оглашено радно 
место, а чије су пријаве благовремене, потпуне и 
уз које су приложени сви потребни докази и који 
су изабрани у ужи избор биће упућени на психо-
лошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима код Националне службе за запошљавање. 
Одлуку о избору кандидата донеће конкурсна 
комисија након добијања резултата психолошке 
процене кандидата, у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор 
са кандидатима обавиће се у просторијама ОШ 
„Десанка Максимовић” у Ковину, с тим што ће кан-
дидати о датуму и времену разговора бити оба-
вештени на адресу, односно број контакт телефо-
на који су навели у својим пријавама. Пријаве са 
неопходном документацијом доставити лично или 
поштом на адресу школе.ОСНОВНА ШКОЛА

„АКСЕНТИЈЕ МАКСИМОВИЋ”
26227 Долово, Аксентија Максимовића 1

Наставник техничког и 
информатичког образовања

са 40% радног времена, на одређено 
време до повратка запосленог са 

функције директора

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, односно члан 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“ бр. 88/17); професор техничког обра-
зовања, професор технике, професор технике и 
информатике, професор информатике и технич-
ког образовања, професор техничког образовања 
и машинства, професор машинства, професор 
електротехнике, професор техничког образовања 
и физике, професор физике и основа технике, 
професор техничког образовања и хемије, дипло-
мирани педагог за физику и опште техничко обра-
зовање, дипломирани професор физике и основа 
технике за основну школу, професор техничког 
образовања и васпитања, професор политехнич-
ког образовања; 1) на студијама другог степена 

(мастер академске студије, специјалистичке ака-
демске студије или специјалистичке струковне сту-
дије) у складу са Законом о високом образовању 
(„Сл. гласник РС, бр. 76/05, 100/07 - аутентично 
тумачење, 97/08 и 44/10) почев од 10.09.2005; 
2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. Кандидат 
у погледу стручне спреме мора поред наведених 
законских услова да испуњава услове према Пра-
вилнику о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да приложе: 1. 
доказ о поседовању одговарајуће стручне спре-
ме (оверена фотокопија дипломе); 2. уверење о 
неосуђиваности; 3. уверење да кандидат није под 
истрагом; 4. извод из матичне књиге рођених; 5. 
уверење о држављанству; 6. доказ да изабрани 
кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима подно-
си се после закључења уговора о раду. Оверене 
фотокопије докумената не могу бити старије од 6 
месеци. Рок за пријављивање је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
узете у разматрање. Избор кандидата конкурса 
врши комисија, коју формира директор школе. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назна-
ком „Пријава на конкурс“.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА „23. МАЈ“
26000 Панчево, Браће Јовановића 89

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана, са 

22% радног времена 

УСЛОВИ: Поред општих услова о заснивању рад-
них односа предвиђених Законом о раду, кандидат 
треба да испуњава услове за заснивање радног 
односа предвиђене чланом 139 Законом о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, 88/17, 27/18 и 10/19), посебне услове у 
погледу стручне спреме за радна места предвиђе-
на Правилником о врсти стручне спреме настав-
ника, помоћних наставника и стручних сарадника 
у стручним школама („Сл. гласник РС - Просвет-
ни гласник“, бр 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 
3/99, 6/2001, 3/2003, 8/2003, 11/20045/2005, 
6/2005, 2/2007, 4/2007, 7/2008, 11/2008, 5/2011, 
8/11, 9/2013, 6/2014, 5/215 - др. правилници 
8/2015, 2/17 - др. правилник) и Правилником о 
систематизацији радних места у Техничкој шко-
ли „23. мај“ Панчево. За радно место: професор 
српског језика и књижевности и остала занимања 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме 
наставика, помоћих наставника и стручних сарад-
ника у стручним школама, образовно-васпитни 
рад у школи могу да обављају наставник и струч-
ни сарадник који су стекли одговарајуће високо 
образовање у смислу члана 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања и образовања. 
Кандидат треба да има: 1) одговарајуће стечено 
високо образовање у смислу члана 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања: 1) на 
студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степе-
на из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета; 2. сту-
дије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 
б) на основним студијама у трајању од најмање 4 

(четири) године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. Лице из става 1 
тачка 1, подтачка 2 овог члана мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; 2) психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са ученицима; 3) да није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање 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 кривичну санкцију и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање, 4) да имају држављанство Републике 
Србије, 5) знају српски језик и језик на коме ост-
варује образовно васпитни рад. Наведени услови 
доказују се приликом пријема у радни однос и 
проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова 1, 3, 4 и 5 саставни су део пријаве на кон-
курс, а испуњеност услова 2 пре закључивања 
уговора о раду. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете и са отштампаним приавним 
формуларом доставља и следећу документацију: 
диплому(уверење) о одговарајућем образовању 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење о 
држављанству РС (оригинал или оверену фото-
копију), уверење да кандидат није кажњаван за 
горе наведена дела (оригинал или оверену фото-
копију). У пријави на конкурс кандидат треба да 
наведе тачну адресу и контакт телефон. Конкурс 
спроводи конкурсна комисија коју именује дирек-
тор и доноси Решење у смислу члана 154 Закона 
о основама система образовања и васпитања. 
Кандидати који буду изабрани у ужи избор у року 
прописаном чланом 154 ЗОСОВ-а шаљу се на пси-
холошку процену способности за рад са децом и 
ученицима коју врши надлежна служба за послове 
запошљавања. Пријаву поднети у року од 8 (осам) 
дана од дана објављивања у публикацији “Посло-
ви”, лично у секретаријату школе (8-15 часова), 
или поштом на адресу: Техничка школа “23. мај”, 
Браће Јовановића 89, 26000 Панчево, са назнаком 
“За конкурс”. Ближе информације се могу добити 
на телефон 013/318-977. Неблаговремене и неу-
редне пријаве неће се узимати у разматрање.

ПИРОТ

ГИМНАЗИЈА ПИРОТ
18300 Пирот, Српских владара 118

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
50% радног времена

УСЛОВИ: могу конкурисати кандидати који 
испуњавају услове: да има одговарајуће образо-
вање (у складу са чланом 140. став 1. и 2. Закона 
о основама система образовања и васпитања), да 
испуњава услове у погледу стручне спреме, однос-
но да је: (1) дипломирани педагог; (2) професор 
педагогије; (3) дипломирани школски психолог 
- педагог; (4) дипломирани педагог - мастер; (5) 
мастер педагог; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима, 
да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца,као и 
за кривична дела насиље у породици,одузимање 
малолетног лица,запуштање или злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће,за кривична 
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дела примање или давања мита,за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе 
,против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом,без обзира на изречену кривичну санк-
цију и за које није у складу са законом утврђено 
дискриминаторно понашање, да је држављанин 
Републике Србије , да зна српски језик на коме се 
остварује образовно васпитни рад. андидати уз 
пријавни формулар прилажу : -оверену фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању. Кандидат 
који је стекао одговарајуће високо образовање 
по прописима који уређују високо образовање од 
10. септембра 2005. године, доставља и овере-
ну фотокопију дипломе о завршеним студијама 
првог степена, уверење или потврде о неосуђива-
ности за горе наведена кривична дела и да није 
утврђено дискриминаторно понашање, које издаје 
надлежна полицијска управа; извод из матичне 
књиге рођених , уверење о држављанству (не ста-
рије од шест месеци), кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, достављају и доказ 
да познају језик на коме се остварује образовно 
васпитни рад - оверена фотокопија дипломе или 
уверења о стеченом средњем, вишем или високом 
образовању на српском језику или оригинал или 
оверена фотокопија уверења односно потврде о 
положеном испиту из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Кандидати 
који буду изабрани у ужи избор, у року од 8 дана 
биће упућени на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Кандидат који 
буде изабран , пре закључења уговора о раду дос-
тавља уверење о здравственој способности , не 
старије од шест месеци. Пријавни формулар са 
потребном документацијом се подноси лично или 
се шаље на адресу: Гимназија Пирот, Српских вла-
дара 118, 18300 Пирот, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“ 
и на огласној табли Националне службе за запо-
шљавање у Пироту. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати.

ШОСО „МЛАДОСТ“ 
18300 Пирот, Косте Абрашевића 40

Директор
на мандатни период од четири године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
за избор из чланова 122. и 139. и члана 140. ставо-
ва 1. и 2. Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, број 88/2017, 
27/2018 – др. закон и 10/2019) и услове прописане 
Правилником о ближим условима за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања (“Службе-
ни гласник РС”, број 108/2015) и то: 1. да имају 
стечено одговарајуће високо образовање за 
наставника основне и средње стручне школе за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, 
за педагога и психолога: 1) на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета, (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука (лице из 
ове подтачке такође мора да има завршене сту-
дије 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. године; 3) да имају образовање из психо-

лошких, педагошких и методичких дисциплина, 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања; 4) да имају стручну 
дефектолошку оспособљеност за рад у школи за 
ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом; 
2. да имају психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима, 3. да нису 
осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело или привредни преступ и то: за привредни 
преступ у вршењу раније дужности, за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвнуће, за кривично дело примање или 
давање мита и друга кривична дела против служ-
бене дужности, за кривично дело из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
( кандидат за директора не може да буде лице за 
које је у поступку и на начин прописан законом 
утврђено дискриминаторно понашење), 4. да 
имају држављанство Републике Србије, 5. да знају 
језик на коме се остварује образовно – васпитни 
рад, 6. да имају дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручних сарадника, 7. да имају најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, 8. да имају обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани кандидат који нема 
положен испит за директора дужан је да га поло-
жи у року од две године од дана ступања на дуж-
ност), 9. да имају доказ о резултату стручно-педа-
гошког надзора о свом раду (извештај просветног 
саветника). андидат који је претходно обављао 
дужност директора установе дужан је да достави 
резултате стручно – педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања. Уз пријаву на 
конкурс учесници конкурса подносе следеће дока-
зе: оверен препис / фотокопију дипломе о стече-
ном одговарајућем високом образовању (овера 
фотокопије не старија од 6 месеци); оверен пре-
пис / фотокопију уверења о оспособљености на 
Факултету за специјалну едукацију и рехабилита-
цију за рад са ученицима са сметњама у развоју; 
оверен препис / фотокопију уверења о положеном 
испиту за дозволу за рад наставника, васпитача и 
стручних сарадника (лиценцу) или уверења о 
положеном стручном испиту за наставника, васпи-
тача и стручног сарадника (овера фотокопије не 
старија од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије, у оригиналу или овереној фото-
копији (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених, у оригиналу или овереној фотоко-
пији (не старије од 6 месеци); оригинал потврде о 
радном искуству у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, издат од стране послодавца (ориги-
нал не старији од 30 дана); доказ о знању језика на 
којем се изводи образовно-васпитни рад (осим 
кандидата који су одговарајуће образовање стекли 
на том језику); доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и учени-
цима - лекарско уверење, у оригиналу или овере-
ној фотокопији (не старије од 6 месеци); оригинал 
доказа полицијске управе о неосуђиваности прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 

изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање ( оригинал не старији од 30 дана); оригинал 
доказа Привредног суда да кандидат није осуђи-
ван правноснажном пресудом за привредни 
преступ у вршењу раније дужности (оригинал не 
старији од 30 дана); оригинал доказа надлежног 
суда да није покренут кривични поступак доно-
шењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није предходила истрага 
или доношењем решења о одређивању притвора 
пре подношења оптужног предлога за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање ( оригинал не старији од 30 дана); доказ о 
резултату стручно – педагошког надзора у раду 
кандидата (извештај просветног саветника), ако га 
кандидат поседује, а за кандидате који су претход-
но обављали дужност директора установе доказ о 
резултату стручно – педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (ако га кандидат 
поседује); оверену фотокопију лиценце за дирек-
тора установе (уколико је кандидат поседује); био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и 
предлогом програма рада директора (необавез-
но); доказе о својим стручним, организационим и 
другим способностима (необавезно). Кандидат 
изабран за директора школе који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року 
од две године од дана ступања на дужност, у скла-
ду са условима прописаним законом. Директор се 
бира на период од четири године. Рок за подно-
шење пријава на конкурс је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови” 
Националне службе за запошљавање. Кандидат 
попуњава пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја и одштампани формулар, зајед-
но са пријавом на конкурс за избор директора и 
комплетном документацијом доставља лично или 
поштом на адресу: ШОСО “Младост”, Косте Абра-
шевића 40, 18300 Пирот, са назнаком: „Конкурс за 
избор директора школе”. Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у разматрање. Благо-
временом пријавом сматра се пријава која је непо-
средно предата школи пре истека рока утврђеног 
у конкурсу или је пре истека тог рока предата 
пошти као препоручена пошиљка. Ако последњи 
дан рока пада у недељу или на дан државног праз-
ника, или у неки други дан кад школа не ради, рок 
истиче првог наредног радног дана. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која у прилогу садржи 
сва документа тражена конкурсом, оверена на 
прописани начин, којима кандидат доказује да је 
испунио све услове назначене у конкурсу. Минис-
тар просвете у року од 30 дана од дана пријема 
документације из члана 123. става 17. Закона о 
основама система образовања и васпитања врши 
избор директора установе и доноси решење о 
његовом именовању, о чему установа обавештава 
лица која су се пријавила на конкурс. Све ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секре-
тара школе и преко телефона: 010/312-622.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ПОЖАРEВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ЉУБИЦА ВРЕБАЛОВ”
Пожаревац, Вука Караџића 1

тел. 012/210-308

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: више образовање, односно одговарајуће 
високо образовање на студијама првог степена 
(основне струковне студије или специјалистичке 
струковне студије), на којима је оспособљено за 
рад са децом јасленог узраста; средње образо-
вање у трајању од четири године; положен испит 
за лиценцу; психичка, физичка и здравствена 
способност за рад са децом; да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање;држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад.

Чистачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: основно образовање; психичка, физичка 
и здравствену способност за рад са децом; да лице 
није осуђивано правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање мита или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
којем  остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се пријава 
која садржи: потпуну личну и радну биографију, 
са адресом и контакт телефоном; диплому о сте-
ченом образовању; извод из матичне књиге рође-
них; уверење о држављанству РС; уверење да кан-
дидат није осуђиван (уверење МУП-а); пријавни 
формулар (образац пријавног формулара канди-
дати преузимају са сајта Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја). Кандидати подносе 
документа у оригиналу или оверене копије. Кан-
дидати попуњавају пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја РС, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формуларом, 
достављају установи. Пре закључења уговора о 
раду кандидат доставља доказ којим потврђује да 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови” Националне службе за запошљавање. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. По завршетку конкурса предата докумен-

та се неће враћати кандидатима. Пријаве се под-
носе лично или путем поште (са повратницом), 
на адресу: Предшколска установа „Љубица Вре-
балов” Пожаревац, Вука Караџића 1, са назнаком 
„За конкурс”. Ближе информације о конкурсу могу 
се добити код директора и секретара ПУ „Љубица 
Вребалов” Пожаревац и преко телефона 012/210-
308.

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница
тел. 012/348-570

e-mail: skolamelnica@gmail.com

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
најкасније до 31.08.2020. године, за 

50% од пуног радног времена

УСЛОВИ: Кандидати за наставника ликовне култу-
ре треба да испуњавају следеће услове: да посе-
дују одговарајуће образовање из члана 140. Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
и Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника,васпитача и стручних сарадника у основ-
ној школи - за предмет ликовна култура („Сл. гл. 
РС – Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016 и 10/2016), да испуњавају услове пропи-
сане чланом 139. став 1. тачка 1), 2), 3), 4) и 5) 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања; став 1. у радни однос у установи може да 
буде примљено лице, под условима прописаним 
законом и то ако:1) има одговарајуће образовање; 
2) има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; 3) није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца,као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица,запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) има држављанство 
Републике Србије; 5) зна српски језик и језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад. Докази 
о испуњености услова из става 1. тач. 1), 3) 4) и 
5) саставни су део пријаве на конкурс,а доказ из 
тачке 2) прибавља се пре закључивања уговора о 
раду. Кандидати попуњавају формулар на званич-
ној страници Министарства, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве на конкурс слати 
на адресу: ОШ „Бранко Радичевић“, 12305 Мелни-
ца, тел. 012/348-570, e-mail: skolamelnica@gmail.
com.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

12000 Пожаревац, Јована Шербановића 10
тел. 012/540-225

тел/факс: 012/223-371

Наставник енглеског језика
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Уз пријавни формулар, који се преузима 

са интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја, кандидати достављају 
потребну документацију у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Конкурс се објављује 
у недељном листу „Послови“ при Националној 
служби за запошљавање. Конкурс спроводи Кон-
курсна комисија именована од стране директо-
ра школе. Кандидат за радно место наставника 
треба да испуњава услове из члана 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања, и то: 
а) има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, 27/18 
и 10/19) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 
2/2017, 3/2017, 13/18 и 11/19); б) има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; в) није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривично дело примање мита или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; г) има 
држављанство Републике Србије; д) зна српски 
језик и језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад. Докази који се прилажу: 1) потписа-
на пријава са биографијом; 2) попуњен пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете; 3) оверена фотокопија дипломе 
или уверења о стеченој стручној спреми; 4) ори-
гинал или оверена фотокопија извода из матичне 
књиге рођених; 5) оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству; 6) оригинал уве-
рења о неосуђиваности из МУП-а; 7) потврда одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат 
положио испит из страног језика (само кандидати 
који образовање нису стекли на српском језику). 
Кандидати чије су пријаве благовремене, потпуне 
и уз које су приложени сви докази и који испуња-
вају услове за оглашене послове, упућују се на 
психолошку процену способности за рад са децом 
и ученицима коју врши надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака, 
о чему ће кандидати бити обавештени на бројеве 
телефона које су навели у својим пријавама. Раз-
говор са кандидатима ће се обавити у просторија-
ма ОШ „Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу, Јована 
Шербановића 10, с тим што ће кандидати о датуму 
и времену бити обавештени на контакт адресе које 
су навели у својим пријавама. Доказ о испуње-
ности услова из тачке 5б) ове одлуке прибавља се 
пре закључења уговора о раду. Неблаговремене, 
недопуштене, неразумљиве или непотпуне прија-
ве неће се узети у разматрање. Рок за подношење 
пријава је осам дана од дана објављивања огласа. 
Пријаве са доказима достављати на адресу: ОШ 
„Доситеј Обрадовић” у Пожаревцу, Јована Шерба-
новића 10, 12000 Пожаревац, лично или поштом.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ“

12256 Волуја
тел. 012/880-100, 062/8425-141

e-pošta: osvoluja@gmail.com

Наставник математике

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове из 
чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
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вања и васпитања, и то: а) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника - наставник математике; б) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; в) да има држављанство 
Републике Србије; г) да зна српски језик и језик 
на којем се остварује образовно-васпитни рад; д) 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кри-
вично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита, за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за кога није, у складу за законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Уз пријавни формулар 
који се преузима са интернет странице Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, кан-
дидати достављају потребну документацију у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса и то: 1. 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; 2. 
уверење о држављанству, не старије од 6 месеци; 
3. личну биографију – CV. Сви докази се подносе у 
оригиналу или овереној фотокопији. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Кандидати који буду изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима, 
коју врши надлежна служба за послове запошља-
вања применом стандардизованих поступака. 
Конкурсна комисија сачињава листу кандидата 
који испуњавају услове за пријем у радни однос 
у року од осам дана од дана пријема резултата 
психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разго-
вор са кандидатима са листе и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дада од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Разговор са 
кандидатима биће обављен у просторијама ОШ 
„Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Пријаве са 
доказима о испуњености услова се предају непо-
средно у секретаријату школе сваког радног дана 
од 7.00 до 14.00 часова или поштом на адресу: 
ОШ „Слободан Јовић“ Волуја, 12256 Волуја. Рок за 
подношење пријава је осам дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови”. Пријаве се предају 
у затвореној коверти, са назнаком: „За конкурс за 
пријем у радни однос на радно место наставника 
математике“.

ПРИЈЕПОЉЕ

ГИМНАЗИЈА „ЈЕЗДИМИР ЛОВИЋ“
Сјеница, С. Ковачевића 15

1) Професор психологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, најдуже до 

29.12.2020.

2) Библиотекар
са 50% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског одсуства, најдуже до 

29.12.2020.

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове 
према Закону о раду (“Сл. гласник РС” бр. 24/05 и 
61/05, 54/09, 32/2013 и 75/2014), члану 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр. 72/09,52/11, 55/13, 35/15, 68/15, 
62/16 и 88/17). Услови које треба да испуњава 
лице за пријем у радни однос: да има одгова-

рајуће образовање (чл. 8 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања); да има психичку, 
физичку и здраствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правоснажном 
судском пресудом за кривична дела предвиђена 
чланом 139 став 1тачка 3) Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања; да има држављан-
ство Републике Србије, зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, оверен препис (фотокопију) дипломе 
о стеченој стручној спреми, уверење из казнене 
евиденције. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се 
добити преко телефона 020/741-053.

ПРОКУПЉЕ

ОШ „ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ“
18412 Житорађа, Светосавска 25

e-mail: topheroj@mts.rs
тел. 0277/8362-970

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник физичког образовања
са 80% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног запосленог 
преко 60 дана

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

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају одштампани 
пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства и достављају: уверење о 
држављанствуРС, извод из матичне књиге рође-
них, уверење о неосуђиваности, оверен препис 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању; оверен препис или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, однос но 
испиту за лиценцу (осим за приправнике и друга 
лица која могу засновати радни однос без поло-
женог одговарајућег испита); доказ о знању јези-
ка на којем се остварује образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на том језику). Лекарско уверење се дос-

тавља пре закључења уговора о раду. Кандидати 
који су изабрани у ужи избор упућују се на психо-
лошку процену способности коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање. Пријаве слати на горе наведену адресу са 
назнаком „За конкурс“ или доставити лично.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
11310 Липе, Вука Караџића 1

тел. 026/771-433

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице 
које испуњава следеће услове: кандидат за дирек-
тора треба да испуњава услове прописане чл. 139 
и 140 ст. 1 и 2 члана и члана 122 став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС”, 88/2017 и 27/2018 др. Закон и 10/2019) 
и то: да има одговарајуће високо образовање за 
наставника основне школе, за педагога или пси-
холога школе стечено на студијама другог степе-
на (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
студије другог степена из научне односно стручне 
области за одговарајући предмет односно групе 
предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области педагошких нау-
ка, 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 (лиценцу) за наставника 
и стручног сарадника, односно положен стручни 
испит, да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да има 
најмање осам година рада у установи на посло-
вима образовања и васпитања, после стеченог 
одговарајућег образовања, да има обуку и поло-
жен испит за директора (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност); да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће 
за кривична дела примање или давање мита за 
кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и да за њега није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да није правноснажно осуђиван за привредни 
преступ, за све кандидате и да се не води кри-
вични поступак и да није покренута истрага про-
тив кандидата, да има држављанство Републике 
Србије, да зна српски језик и језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.Уз пријаву (формулар 
за пријаву на конкурс) кандидати подносе следећу 
документацију: оверена фотокопија дипломе о 
стручној спреми, оверена фотокопија уверења о 
положеном стручном испиту за наставника, педа-
гога или психолога, односно лиценце, потврда о 
радном искуству након стеченог одговарајућег 
образовања, оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављанству Републике Србије (не 
старије од шест месеци), оригинал или оверену 
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копију уверења надлежног суда да против кан-
дидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, подигнута оптуж-
ница или донето решење о одређивању прит-
вора (не старије од шест месеци); оригинал или 
оверену копију уверења привредног суда да није 
осуђиван правноснажном пресудом за привред-
ни преступ у вршењу раније дужности (не старије 
од шест месеци); подаци из казнене евиденције 
МУП-а - да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривична дела из члана 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (не старије од шест месеци), фото-
копија извештаја о спољашњем вредновању за 
кандидате који су у време вредновања обављали 
дужност директора, доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад (осим кандида-
та који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику); радну биографију (факултативно); доказе 
о својим стручним и организационим способности-
ма и оквирни план рада за време мандата (факул-
тативно). Ближе информације о конкурсу могу се 
добити код секретара школе и преко телефона 
026/771-433. Пријаве слати на горенаведену адре-
су или доставити лично, у затвореној коверти, са 
назнаком: „За конкурс”.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ СОМБОР
25000 Сомбор, Подгоричка 4

тел. 025/412-030

Редовни професор за ужу научну 
област Менаџмент у образовању

УСЛОВИ: високо образовање на студијама трећег 
степена( докторске академске студије) по про-
пису који уређује високо образовање, почев од 
10.09.2005. односно научни назив доктора нау-
ка стечен по пропису који је уређивао високо 
образовање пре 10.09.2005. и то: научни назив 
доктор наука менаџмент у образовању; научни 
назив доктор економских наука; научни назив 
доктор-индустријско инжењерство / инжењерски 
менаџмент. Кандидати морају испуњавати и оста-
ле услове предвиђене Законом о високом образо-
вању, Статутом и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Статутом и општим актима Педа-
гошког факултета у Сомбору. Кандидат уз пријаву 
подноси: фотокопије диплома свих нивоа студија 
са додацима диплома, попуњен образац биограф-
ских података (преузети са: http://www.uns-ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/category/45-izbor-
u-zvanje) приложен у штампаној и електронској 
форми, библиографију објављених радова и саме 
радове, евалуацију студената о педагошком раду; 
уверење о некажњавању(МУП) и фотокопију лич-
не карте. Место рада: Сомбор. Рок за пријаву је 
15 дана од објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА 
„БОШКО ПАЛКОВЉЕВИЋ ПИНКИ”

22000 Сремска Митровица, Змај Јовина 27
тел/факс: 022/621-671

Наставник немачког језика
за рад у Сремској Митровици, са 55,56% 

радног времена, на одређено време 
- замена одсутне запослене преко 60 
дана, односно до повратка запослене 

са породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139. и 140. Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања, и то: да има одго-
варајуће образовање у складу са чл. 140. Закона 
о основама система образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 88/2017, 27/2018-др.
закони, 10/2019) и у складу са чл. 3. став 1. тач-
ка 3. Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли (“Службени гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16, 
10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело из члана 139. став 
1 тачка 3) Закона о основама система образовања 
и васпитања; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на ком се ост-
варује образовно-васпитни рад. Услови у погле-
ду образовања: високо образовање на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске 
студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 

области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године. У складу са чл. 3. став 
1, тачка 3. Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019) послове 
наставника немачког језика у основној школи могу 
да обављају: професор, односно дипломирани 
филолог за немачки језик и књижевност; мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил немачки језик); мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни 
предмет/профил немачки језик); мастер професор 
предметне наставе (претходно завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет).

ОСТАЛО: кандидати треба да испуњавају услове 
прописане чланом 139. Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС” бр. 88/2017, 
27/2018-др.закони, 10/2019), који се доказују при-
ликом пријема у радни однос и проверавају у току 
рада. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства 
(налази се на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја у 
делу „Ново на сајту”) и уз одштампани пријавни 
формулар достављају школи следећу документа-
цију: оверену фотокопију дипломе (за лица која 
су стекла академско звање мастер доставља се и 
оверена фотокопија дипломе о завршеним основ-
ним академским студијама првог степена на сту-
дијском програму немачки језик и књижевност); 
уверење о држављанству (оригинал или овере-
ну фотокопију); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверену фотокопију); доказ о 
знању српског језика доставља се само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском 
језику или на језику на којем се остварује образов-
но-васпитни рад; доказ да кандидат није осуђи-
ван, правоснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиља у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање или злостављање малолетног 
лица или родоскрвњење, 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 
за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање (уверење из казнене 
евиденције МУП-а Републике Србије надлежне 
полицијске управе прибавља кандидат); Уверење 
о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат пре закључења уговора о раду. Рок 
за пријављивање на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити 
разматране. Пријаве се достављају на адресу шко-
ле.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ВЛАДА ОБРАДОВИЋ КАМЕНИ”

22410 Пећинци, Школска 6
тел. 022/2436-052

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: у радни однос може да буде примљено 
лице које испуњава следеће услове: има одгова-

Школа је знање,
посао је занат
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рајуће образовање и то: да има образовање стече-
но на студијма другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије), односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године, или на студија-
ма првог степена (основне академске, основне 
струковне, специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од три године или вишим 
образовањем – васпитач; мора имати образовање 
из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих најмање по 6 бодова из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
системом преноса бодова. има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом; није 
осуђивано правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита 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; има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик и језик на коме 
се остварује васпитно-образовни рад. Кандидати 
су дужни да попуне формулар за пријаву на кон-
курс који се налази на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолош-
ког развоја. Уз одштампани и попуњен формулар 
потребно је приложити: радну и личну биографију 
са адресом и контакт телефоном – CV; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ издат од стране одговарајуће високошкол-
ске установе 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 нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса 
бодова, односно уверење или други одговарајући 
документ да је у току студија положио испите из 
педагогије и психологије или доказ о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за 
лиценцу. оригинал или оверена фотокопија изво-
да из казнене евиденције из МУП-а ( не старијег од 
6 месеци) да кандидат није осуђиван, правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изрече-
на безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, 
за кривична дела примање мита или давање мита, 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; оригинал 
или оверена фотокопија уверења о држављан-
ству, не старијег од 6 месеци; доказ о знању српс-
ког језика на коме се остварује васпитно-образов-
ни рад (кандидат који није стекао одговарајуће 
образовање на српском језику, потребно је да 
достави уверење да је положио испит из српског 
језика са методиком, по програму одговарајуће 
високошколске установе); извод из матичне књиге 
рођених, оригинал или оверену фотокопију (нови 
образац са холограмом - трајно важење). Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравстве-

ну способност за рад са децом (лекарско уверење) 
прибавља се пре закључивања уговора о раду. 
Изабрани кандидат је дужан пре закључивања 
уговора о раду да исто достави. Рок за подношење 
пријава је 8 (осам) дана од дана објављивања кон-
курса у публикацији „Послови” НСЗ. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће се раз-
матрати. Пријаве се подносе на адресу установе, 
са назнаком „Пријава на конкурс” или доставити 
лично у секретаријат установе. Информације о 
конкурсу могу се добити у предшколској устано-
ви и на телефон: 022/2436-052, радним даном од 
08.00 до 14.00 часова.

СУБОТИЦА

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

24000 Суботица, Марка Орешковића 16

Предавач за ужу научну област 
Електротехничко инжењерство

на одређено време од пет година, са 9% 
радног времена

Виши предавач за ужу научну област 
Електротехничко инжењерство
на одређено време од пет година

УСЛОВИ: настава се изводи двојезично, по акре-
дитованим студијским програмима школе (српски 
и мађарски наставни језик). Кандидати, поред 
општих услова, треба да испуњавају услове услове 
утврђене чланом 74 Закона о високом образовању 
(„Сл. гласник РС” број 88/2017, 27/2018 - др. закон 
73/2018 и 67/2019), чланом 32 Статута Високе тех-
ничке школе струковних студија у Суботици, чла-
ном 5 и 6 Правилника о избору у звања наставника 
и сарадника школе.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс за избор настав-
ника на струковним студијама, сви кандидати  
подносе: биографију са подацима о досадашњем 
раду, оверену фотокопију дипломе о завршеном 
факултету, потврду о оцени педагошког рада - 
мишљење студената, списак објављених стручних 
радова, као и саме радове (на захтев Комисије), 
уверење о држављанству, извод из матичне књи-
ге рођених, доказ да није осуђиван (прибавља се у 
МУП-у), доказ да није под истрагом (прибавља се у 
суду). За предавача кандидати подносе и оверену 
фотокопију дипломе о академском звању магистра 
наука односно специјалисте академских студија 
из уже научне области за коју се бира. За вишег 
предавача кандидати подносе и оверену фотоко-
пију дипломе о научном називу доктора наука из 
уже научне области за коју се бира и доказ да има 
најмање пет година педагошког искуства на висо-
кошколској установи, а у задњих седам година. 
Пријаву са доказима о испуњавању услова конкур-
са доставити Секретаријату школе, на горенаведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати.

ГИМНАЗИЈА „СВЕТОЗАР 
МАРКОВИЋ”

24000 Суботица, Петефи Шандора 1

Наставник математике

УСЛОВИ: (1) професор математике, (2)дипломира-
ни математичар, (3) дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, (4) дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику, (5) 
дипломирани математичар– информатичар, (6) 
дипломирани математичар-професор математике, 
(7) дипломирани математичар за математику еко-

номије; (8) професор математике и рачунарства; 
(9) дипломирани математичар-астроном, (10) 
дипломирани математичар-теоријска математика, 
(11) дипломирани математичар-примењена мате-
матика, (12) дипломирани инжењер математике 
(са изборним предметом основи геометрије); (13) 
дипломирани информатичар; (14) дипломирани 
професор математике-мастер, (15) дипломирани 
математичар-мастер, (16) дипломирани инжењер 
математике- мастер (са изборним предметом 
основи геометрије), (17) професор математике-те-
оријско усмерење, (18) професор математике-тео-
ријски смер, (19) мастер математичар, (20) мастер 
професор математике,(21) дипломирани профе-
сор математике и рачунарства-мастер из области 
математичких наука. Лица која су стекла академ-
ско звање мастер морају имати претходно заврше-
не основне академске студије на студијским про-
грамима Математика или Примењена математика 
(са положеним испитом из предмета Геометрија 
или Основи геометрије). Поред дефинисане стру-
чне спреме кандидат треба да испуњава опште 
услове за заснивање радног односа прописане чл. 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања и то да:1) има одговарајуће образовање: 
кандидат треба да има одговарајуће образовање 
прописано чланом 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Службени гласник 
РС” бр. 88/2017, 27/18-др.закони и 10/19) и Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставни-
ка, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, 
бр. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 
и 7/19), 2) има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3) није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривично дело при-
мање мита или давање мита, за кривично дело 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, 4) има држављанство Репу-
блике Србије, 5) зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: овере-
ну фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, оригинал или оверену фотокопију 
потврде високошколске установе да има образо-
вање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина, односно положен стручни испит или 
испит за лиценцу наставника, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, оригинал или оверену фотокопију 
уверења из казнене евиденције да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања, оригинал или 
оверену фотокопију доказа о знању српског јези-
ка и језика на којем остварује образовно-васпитни 
рад - доказ да је кандидат средње, више или висо-
ко образовање стекао на српском језику или да је 
положио испит из тог језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе. Доказ о знању 
српског језика је у обавези је да достави кандидат 
који одговарајуће образовање није стекао на српс-
ком језику, док кандидат који је одговарајуће обра-
зовање стекао на српском језику испуњеност овог 
услова доказује дипломом о стеченом образовању 
(самим прилагањем дипломе доказао је испуње-
ност овог услова). Лекарско уверење да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подно-
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си пре закључења уговора о раду. Психолошку 
процену способности кандидата за рад са децом 
и ученицима извршиће надлежна служба за запо-
шљавање применом стандардизованих поступака. 
У складу са чланом 155 став 1 и 2 и чланом 154 
став 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, кандидати су дужни да попуне пријав-
ни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја (www.mpn.gov.rs), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Конкурс траје 8 дана од дана 
обљављивања у публикацији Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве се неће разматрати. Пријаве 
слати на адресу: Гимназија „Светозар Марковић“, 
Петефи Шандора 1, 24000 Суботица.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17510 Владичин Хан, Боре Станковића 40
тел. 017/474-807

Спремачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за 
заснивање радног односа прописаних чланом 
24. Закона о раду („Службени гласник РС”, број 
24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – одлука 
УС, 113/17 и 95/18 - аутентично тумачење), тре-
ба да испуњава и посебне услове прописане чла-
ном 139. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17, 
27/18 - други закони и 10 /19) односно: да има сте-
чено основно образовање (први степен стручне 
спреме); да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за кога 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс кандидати су дужни да доставе, у ориги-
налу или у овереном препису или овереној фото-
копији, следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству Репу-
блике Србије, не старије од 6 месеци у односу на 
дан истека конкурса, сведочанство о завршеном 
основном образовању (оригинал или оверена 
копија), уверење из казнене евиденције МУП-а да 
кандидат није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затворау трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, не старије 
од 6 месеци дана у односу на дан истека конкур-
са, доказ о знању српског језика, осим кандидата 

који су одговарајуће образовање стекли на том 
језику или су положили испит из српског језика по 
програму одговарајуће школске установе. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја Србије, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Конкурс спро-
води комисија коју именује директор у складу са 
законом. Конкурсна комисија утврђује испуњеност 
услова кандидата за пријем у радни однос у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем прија-
ва. Кандидати који буду испуњавали услове кон-
курса и буду изабрани у ужи избор, у року од осам 
дана од дана истека рока за подношење пријава 
упућују се на психолошку процену способности 
за рад са децом и ученицима коју врши надлеж-
на служба за послове запошљавања применом 
стандардизованих поступака. Конкурсна комисија 
сачињава листу кандидата који испуњавају усло-
ве за пријем у радни однос у року од осам дана 
од дана пријема резултата психолошке процене 
способности за рад са децом и ученицима. Кон-
курсна комисија обавља разговор са кандидатима 
са листе из претходног става и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана 
обављеног разговора са кандидатима. Лице које 
буде изабрано по конкурсу, дужно је да приложи 
доказ о поседовању психичке, физичке и здравс-
твене способности за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење) пре закључења уговора о 
раду. Рок за подношење пријава на конкурс је 8 
дана од дана објављивања у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узе-
ти у разматрање. Благовременом пријавом сматра 
се пријава која је непосредно предата школи пре 
истека рока утврђеног у конкурсу или је пре исте-
ка тог рока предата пошти у облику препоручене 
пошиљке. Ако последњи дан рока пада у недељу 
или на дан државног празника, рок истиче исте-
ком првог наредног радног дана. Потпуном прија-
вом сматра се пријава која у прилогу садржи све 
прилоге којима кандидат доказује да испуњава 
услове за избор у складу са Законом и овим кон-
курсом. Пријаве подносити на адресу (са назнаком 
„За конкурс“): Основна школа „Бранко Радичевић“ 
Владичин Хан, Боре Станковића 40, 17510 Влади-
чин Хан, контакт телефон: 017/474-807.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО ЋОПИЋ“

23261 Лукићево, Бранка Радичевића 8
тел. 023/875-017

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава усло-
ве у погледу образовања прописане чланом 139 
и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17, 28/18 и 10/19), односно да има одгова-
рајуће звање за наставника или стручног сарад-
ника за рад у школи и то: на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије, и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета, студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука. Лице мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, 

на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да 
зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад; држављанство Републике Србије; дозвола за 
рад наставника или стручног сарадника; положен 
испит за директора; најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; пси-
хичка, физичка и здравствена способност за рад; 
неосуђиваност правоснажном пресудом за кривич-
но дело које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од три месеца, као и за кривична дела 
насиља у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићеним 
међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију и за које није у складу са зако-
ном утврђено дискриминаторско понашање. 

ОСТАЛО: Уз пријаву, са кратком биографијом, на 
конкурс кандидат подноси: биографију са кре-
тањем у служби, адресом становања, бројем теле-
фона, адресом електронске поште; оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању; оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (лиценца); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности 
и непостојању дискриминаторног понашања; уве-
рење о неосуђиваности из казнене евиденције 
Министарства надлежног за унутрашње послове; 
доказ да се против њега не води кривични посту-
пак; извод из матичне књиге рођених (венчаних 
за жене); уверење о држављанству; доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; лекарско уверење; 
оверену фотокопију лиценце за директора уколи-
ко је поседује; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора школе у оцени спољашњег вред-
новања за кандидате који су претходно обављали 
дужност директора. Пријава са документацијом се 
подноси у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса на горенаведену адрес. Информације на 
телефон: 023/875-017.

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ
“МИХАЈЛО ПУПИН”

23000 Зрењанин, Ђуре Ђаковића бб
тел. 023/550-501

Сарадник у звање сарадник у настави 
за ужу научну област Индустријско 

инжењерство
на одређено време од једне године

УСЛОВИ: студент који има завршене основне сту-
дије машинско инжењерство или инудстријско 
инжењерство и студент мастер студија машинско 
инжењерство који је студије првог степена завр-
шио са просеком оцена најмање 8 на студијама 
првог степена.

ОСТАЛО: Пријаве са прилозима (докази о испуња-
вању услова конкурса, биографија, оверене фото-
копије диплома о одговарајућем академском и 
стручном звању, списак објављених научних и 
стручних радова, књиге и саме радове) подносе 
се факултету у року од 8 од дана објављивања у 
публикацији „Послови” на горенаведену адресу, са 
назнаком „За конкурс“. Контакт телефон: 023/550-
501.
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Највећа понуда слободних послова на једном месту
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ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ У БОРБИ 
ПРОТИВ СИВЕ ЕКОНОМИЈЕ

Шампиони безготовинског плаћања

Прво место на такмичењу „Шампи-
они безготовинског плаћања“ освојила 
је општина Прибој, а њени житељи ће 
добити дечје игралиште у вредности 
од 20.000 евра. Друго и треће место на 
такмичењу освојили су Црна Трава и 
Ириг, а иза њих су Сомбор, Врање, Панче-
во, Шабац, Нови Сад, Жабаљ и Лесковац. 
Пет првопласираних градова и општина 
освојило је интернет презентације „У 
служби грађана“, а у складу са стандар-
дима сајта Владе Србије. Такмичење је 
организовала канцеларија за ИТ и еУпра-
ву у сарадњи са НАЛЕД-ом, а уз подршку 
компанија Mastercard и Visa. 

Процењује се да се због готовинског 
плаћања без икакве евиденције годишње 
губи око 15 одсто буџета, односно 120 
милијарди динара. Када би сви плаћали 
картицом или онлајн, тај новац би уместо 
у сиве токове био уложен у области зна-
чајне за целокупно друштво: здравство, 
образовање, социјална давања, инфра-
структуру... Безготовинске трансакције 
за грађане и привреду омогућавају ниже 
трошкове и већу безбедност, а за државу 
транспарентније финансијске токове и 
бржи економски развој. 

У такмичењу под слоганом „Пла-
ти картицом и победи“ учествовало је 
шездесет локалних самоуправа, а током 
шест месеци њихови грађани су безгото-
вински платили 13.500 такси, накнада 

и пореза у износу већем од 20 милиона 
динара. Тиме су, како је речено у Народ-
ној скупштини на проглашењу победни-
ка, уштедели и до 500 дана одлазака на 
шалтере банака и пошта. Подаци говоре 
да су грађани најчешће на шалтерима 
плаћали изводе из матичних књига и 
уверења о држављанству.

„Част је бити шампион у једној овак-
вој кампањи и дати свој допринос у 
борби против сиве економије у нашој 

земљи“, истакао је примајући признање 
председник победничке општине Прибој 
Лазар Рвовић и додао да ће та локална 
самоуправа наставити да усавршава свој 
рад како би грађани што лакше и јефти-
није завршавали своје свакодневне оба-
везе. 

Директор канцеларије за ИТ и еУп-
раву Михаило Јовановић рекао је да је 
веома важно што су током такмичења 
локалне самоуправе уочиле значај 
плаћања услуге путем ПОС терминала 
на шалтерима, па је већ у више од 100 
градова и општина у Србији инсталира-
но око 400 таквих терминала. „Очекује-
мо да до краја априла ове године сви 
градови и општине имају инсталиране 
ПОС терминале на шалтерима“, истакао 
је Јовановић. Он је додао да је оснивањем 
канцеларије за ИТ и еУправу омогућено 
електронско плаћање административ-
них такси, накнада и пореза на порталу 
Управе - еуправа.гов.рс, затим порталу 
локалних пореских администрација 
- лпа.гов.рс и порталу Министарства 
правде - рнк.сипрес.суд.рс. Поред тога, 
како је рекао, обезбеђена је инфраструк-
тура у виду ПОС терминала за све шал-
тере општинских и градских управа, као 
и Управу саобраћајне полиције и шалте-
ре катастра широм Србије. 

„Како би управа била по мери својих 
грађана и привреде потребна је воља и 
спремност да се ствари мењају и уво-
де новине. Данас управо награђујемо 
локалне самоуправе које су показале 
спремност да уведу услугу безготовин-
ског плаћања у услужним центрима, а то 
је само једна од могућности које се уводе 
у склопу реформе јавне управе“, рекао је 
министар за државну управу и локалну 
самоуправу Бранко Ружић. Он је додао 
да ће ово министарство наставити да 
пружа подршку градовима и општинама 

у увођењу јединственог управног места, 
како би доласком на једно место могли 
да заврше све послове које имају у упра-
ви. Министар је подсетио да ће ове годи-
не први пут бити обезбеђена и награда 
за градове и општине који су се истакли 
као најбољи примери добре управе. 

Горан Ковачевић, потпредседник УО 
НАЛЕД-а, нагласио је да је испуњен циљ 
Националног програма за сузбијање 
сиве економије да до краја прошле го-
дине ПОС терминали буду постављени у 
најмање 40 одсто локалних самоуправа, 
али да предстоји још посла. 

„У Србији је на крају прошле године 
било више од 90.000 ПОС терминала, 
али то је и даље 2 и по пута мање него 
у Европској унији. Важан корак је и из-
мена прописа, јер када укинемо обавезу 
достављања доказа о уплати, грађани-
ма ће бити олакшано да своја плаћања 
обављају електронски“, објаснио је Кова-
чевић. 

Испред компаније Mastercard 
најбољим градовима и општинама чес-
титала је Јелена Ристић, рекавши да је 
ово такмичење велики корак у креи-
рању безготовинског друштва, као и да 
је грађанима омогућен практичнији и 
сигурнији начин плаћања такси и поре-
за. „Чињеница да су овакву иницијативу 
подржала два водећа глобална бренда 
и удружила своја знања и технологије 
за развој платног тржишта Србије, до-
каз је да заједничким радом савремена 
глобална тржишта могу да се примене 
у корист локалног развоја“, рекла је Јеле-
на Ристић. Ана Марковић, из компаније 
Visa, истакла је да је важно информиса-
ти потрошаче и привреду о предности-
ма дигиталног плаћања, које доприноси 
економском расту. 

Јелена Бајевић
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Шта је суштина нове Уредбе о па-
ушалном опорезивању? 

Нови систем опорезивања паушала-
ца резултат је рада Радне групе Владе 
Републике Србије која се састојала од 27 
представника јавног и приватног секто-
ра. Нова Уредба за 117.000 паушалаца у 
Србији доноси аутоматизацију процеду-
ра, смањење бирократије и већу транспа-
рентност пословања у овом пореском ре-
жиму. 

У наредне три године пореске оба-
везе паушалцима неће моћи да буду 
повећане више од 10% годишње, а број-
ним предузетницима биће смањене од 
10 до 30% због нове формуле за обрачун 
пореза, која предвиђа прецизније крите-
ријуме за утврђивање висине у односу 
на постојећи модел. Предвиђен је и низ 
подстицаја, као што су смањење пореске 
основице током прве три године посло-
вања, смањење основице за предузетни-
ке млађе од 30 и старије од 55 година (60 
за професионалне делатности), за поро-
диље, особе са инвалидитетом и особе 
код којих се јавила дужа болест (од 10 до 
15%), као и за предузетнике који се баве 
старим занатима (упола нижа основица). 
Важна новина је и то што ће ауто-меха-
ничари и рачуновође убудуће моћи да 
послују као паушалци.

Први пут је уведена објективна фор-
мула за обрачун пореза и доприноса, па 
сви корисници могу на порталу пројек-
та „Јавно приватни дијалог“, www.jpd.
rs, који је развио НАЛЕД у сарадњи са 

Пореском управом, коришћењем јед-
ноставних алатки израчунати пореске 
обавезе за текућу и три наредне године. 
Објективна формула за израчунавање 
пореза садржи једну важну новину, а то 
је да се предузетницима који запошља-
вају додатне раднике пореска обавеза 
због тога неће повећавати, што је до сада 
био случај. Паушалци су добили још јед-
ну погодност коју никада нису имали, а 
то је ограничење највећег могућег раста 
пореске основице на највише 10 одсто го-
дишње до 2023. године.

Овакав систем опорезивања пауша-
лаца представља затворен систем елек-
тронске управе, будући да предузетник 
може да се региструје, започне посло-
вање, добије пореско решење и плати га, 
а да ниједном не крочи у филијалу По-
реске управе.

Када се доставља решење о по-
реској обавези за 2020. годину?

Пореска управа је у периоду 10-15. 
јануара 2020. године за све постојеће 
предузетнике паушалце, донела решења 
у електронском облику и доставила их 
обвезницима у пореско сандуче (на пор-
талу Пореске управе). Дакле, на адресе 
100.000 паушалаца већ су електронским 
путем испоручена решења за 2020. годи-
ну.

Пореска управа је донела два ре-
шења: решење за порез на доходак грађа-
на и решење за доприносе за обавезно 
социјално осигурање. Такође, обвезни-

цима је достављен извештај о начину 
утврђивања пореске основице за текућу 
пословну годину. Пореска обавеза ут-
врђена наведеним решењима се односи 
на порез на доходак грађана и за допри-
носе за обавезно социјално осигурање за 
2020. годину. 

Како се преузима решење о ут-
врђеној пореској обавези? 

Обвезник мора поседовати квали-
фиковани дигитални сертификат за пре-
узимање решења са портала Пореске уп-
раве (или овластити друго лице у циљу 
приступања порталу Пореске управе и 
предузимања одговарајућих радњи). 

На који начин поднети решење 
којим се доказује статус лица са 
инвалидитетом и да ли постоји 
умањење пореских обавеза по овом 
основу? 

Посебним коефицијентом вреднују 
се предузетници чије стање утиче на 
њихову радну способност, за које је ут-
врђено да имају смањену радну способ-
ност и имају статус особе са инвалиди-
тетом, као и обвезници који одсуствују 
због трудничког боловања, породиљског 
одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и одсуства са рада ради посебне 
неге детета. У случају обвезника коме 
је утврђена смањена радна способност, 
на основу решења Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање, а 
који има статус особе са инвалидитетом, 
прописује се примена коефицијента 0,85 
на полазну основицу (значи, умањење 
полазне основице од 15%). У наведеном 
случају, предузетник (коме је утврђена 
смањена радна способност на основу ре-
шења надлежног органа), подноси порес-
ку пријаву ППДГ-1Р, са основом 24 - Из-
мена обима пословања уз коју прилаже 
и наведено решење Републичког фонда 
за ПИО и означава поље - лице са инва-
лидитетом (пореска пријава и прилог се 
подносе у електронском облику преко 
портала Пореске управе). На основу под-
нете пријаве и прилога решења РФ ПИО, 
обвезнику ће бити сторнирана обавеза 
по првобитно донетом решењу и Пореска 
управа ће донети решење са умањеном 
пореском обавезом од дана правоснаж-
ности решења РФ ПИО о испуњености 
услова за остваривање статуса лица са 
инвалидитетом. 

НОВИ СИСТЕМ 
ОПОРЕЗИВАЊА ПАУШАЛАЦА

Уредба о паушалном опорезивању ступила је на снагу у јануару ове године и 
електронска решења о износу обавеза већ су достављена обвезницима, односно 

предузетницима паушалцима, у пореско сандуче
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Како поднети доказ у циљу 
смањења пореске основице у случају 
одсуства са рада због трудничког бо-
ловања или породиљског одсуства?

У случају обвезника који одсуствује 
због трудничког боловања, породиљс-
ког одсуства, одсуства са рада ради неге 
детета и одсуства са рада ради посебне 
неге детета, а на основу решења и/или 
дознака, прописује се примена коефи-
цијента 0,85 на полазну основицу (зна-
чи, умањење полазне основице од 15%). 
У наведеном случају, предузетник који 
одсуствује због горе наведених разлога, 
подноси пореску пријаву ППДГ-1Р, са ос-
новом 24 - Измена обима пословања уз 
коју прилаже и одговарајућу документа-
цију (решење или дознаке надлежног ор-
гана). На основу поднете пријаве и при-
лога документације надлежног органа, 
обвезнику ће бити сторнирана обавеза 
по првобитно донетом решењу и Пореска 
управа ће донети решење са умањеном 

пореском обавезом од дана остваривања 
права у наведеним случајевима. 

Како поднети доказ о испуње-
ности услова за обављање делат-

ности која се сматра старим за-
натима, уметничким занатима и 
пословима домаће радиности?

 Предузетницима који обављају де-
латности које спадају у старе занате, 
уметничке занате и послове домаће ра-
диности (у складу са Правилником који 
регулише послове који се сматрају ста-
рим занатима, уметничким занатима и 
пословима домаће радиности и сертифи-
катом који издаје Министарство привре-
де) примењује се коефицијент у износу од 
0,5 (значи, 50% умањење полазне осно-
вице). У случају регистровања новоосно-
ваног предузетника који жели да обавља 
делатност која спада у стари занат, након 
пријема података од стране АПР, биће до-
нето решење о утврђеној пореској обаве-
зи аутоматским путем, у електронском 
облику, у року од 48 часова и достављено 
у пореско сандуче на порталу Пореске 
управе. Имајући у виду да у тренутку 
обрачуна, доношења и уручења решења, 
обвезник не поседује сертификат Минис-
тарства привреде о испуњености услова 

да се бави делатношћу која спада у ста-
ре занате, обвезнику ће бити донето ре-
шење без умањења, односно без примене 
коефицијента од 0,5. Након добијања се-
рификата од стране надлежног минис-
тарства, порески обвезник може поднети 
пореску пријаву ППДГ-1Р са прилогом 
сертификата Министарства привреде, са 
основом пријаве - 24 и означава поље - 
стари занат (пореска пријава и прилог 
се подносе у електронском облику преко 
портала Пореске управе), након чега ће 
бити сторнирано првобитно донето ре-
шење и Пореска управа ће донети ново 
решење са умањеним паушалним при-
ходом од дана оснивања предузетничке 
радње.

Ако се обавља више делатности, 
како одредити која је претежна де-
латност?

Предузетник као претежну обавља 
ону делатност која је као таква регистро-
вана у АПР, односно било коју делатност 
од чијег обављања је у пореском периоду 
остварио виши износ прихода у односу 
на ону коју је регистровао као претежну 
делатност. Ако се током текуће пословне 
године промени претежна делатност, 
предузетник мора поднети пореску 
пријаву ППДГ-1Р (Основ за подношење 
24 - измена обима пословања, односно 
промета и других услова од утицаја на 
висину пореске обавезе код паушалног 
опорезивања), најкасније до 31. јануа-
ра наредне године у односу на годину у 
којој је дошло до промене претежне де-
латности. Ако предузетник не поднесе 
пореску пријаву до 31. јануара наредне 
године из наведеног разлога промене 
претежне делатности, Пореска управа 
ће утврдити пореску обавезу од првог 
дана пореског периода за који је утврђе-
на промена претежне делатности. 

Ђ. Сучевић 
Извори: портали јпд.рс, налед.рс, 

Пореска управа 
(Уредба о паушалном опорезивању)

Очекује се да ће модернији 
систем за опорезивање 
паушалаца онемогући-

ти вршење коруптивних 
радњи у овој области, јер 
више нико у том процесу 
нема арбитрарна и дис-
крециона права у одређи-

вању висине обавеза.
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Дводневна гастро-туристичка ма-
нифестација одржана је 25. и 26. јануа-
ра у Пироту. У Спортској хали „Кеј“ су се 
тискали домаћи и инострани посетиоци 
желећи да пробају и пазаре пеглану ко-
басицу и друге аутентичне пиротске про-
изводе. Највећи број туриста је дошао из 
суседне Бугарске, али и из Македоније, 
Босне, Словеније и других европских зе-
маља. Током викенда није било могуће 
наћи слободне смештајне капацитете у 
хотелу, хостелима и преноћиштима. Сва 
места су била распродата још пре два 
месеца. 

Манифестацију је отворио градона-
челник Пирота Владан Васић. Сајму су 
испред Националне службе за запошља-
вање присуствовали Драган Јаковљевић, 
члан УО НСЗ и директор Филијале Пирот 
Драган Јенаћковић.

„Драго ми је што можемо да угости-
мо посетиоце из целе Србије и иностран-
ства. Велики број посетилаца потврђује 
да је пеглана кобасица одавно прева-
зишла локалне оквире и да је постала 
бренд регионалног карактера. У жељи 

да заштитимо пеглану кобасицу, која се 
производи само у нашем крају, припре-
мамо елаборат о заштити географског 
порекла који ће бити завршен у априлу“, 
рекао је Васић.

Председник Удружења произвођача 
пиротске пеглане кобасице Марјан Са-
вић, а уједно и излагач, изјавио је да се 
вредно и озбиљно ради на заштити брен-
да, те да су сви узорци пре почетка сај-
ма прошли комплетне анализе, чиме је 
начињен озбиљан корак ка побољшању 
квалитета и безбедности производа. 

Председик жирија др Александар 
Лилић је по оцењивању изложених про-
извода изјавио да је квалитет пеглане 
кобасице био уједначен и да су само 
нијансе одлучиле чији је производ био 
најбољи. 

Ове године је прво место освојио 
Алекса Џунић из екипе „Кад падне први 

снег“, друго место Милан Савић из екипе 
„ММ“ и треће Ненад Златковић из екипе 
„Козорог“. 

Иначе, пеглана кобасица се прави 
током зимских месеци од најквалитет-
нијег козјег, јунећег и овчијег меса, без 
адитива, конзерванса, стабилизатора и 
без икакве термичке обраде. Кобасице се 
суше на промаји на тавану и сваког дана 
се пеглају флашом, како би се истиснуо 
сав ваздух и спречило кварење меса. 
Због оваквог поступка израде пиротска 
кобасица је добила назив и постала чуве-
на као „пеглана кобасица“.

Идеја о одржавању сајма пеглане 
кобасице зачета је пре десетак година. 
Током времена, ова манифестација је по-
стајала све бројнија и посећенија. Ового-
дишњи сајам посетило је више од 10.000 
људи.

ЧУВЕНА ПИРОТСКА „ПОТКОВИЦА“
Дводневна гастро-туристичка манифестација одржана 25. и 26. јануара у Пироту

Извор: Танјуг

Покрајински секретаријат за 
пољопривреду, водопривреду и шумар-
ство расписао је Конкурс за доделу новца 
ради подршке младима на селу и за на-
водњавање. За те намене обезбеђено је 
270 милиона динара.

Циљ покретања овог конкурса је да 
се демографски обнове рурална под-
ручја, а млади тако подстакну да остану 
на селу или да се врате из градова. Мак-
сималан износ који млади пољопривре-
дници могу добити по једној пријави је 
до милион и по динара, а најмање пола 
милиона.

Како истичу у Секретаријату за 
пољопривреду АП Војводине, жеља им 
је да обезбеде подршку новим генера-
цијама младих пољопривредних произ-
вођача, пруже могућност развоја газдин-
става, подстакну прераду на имањима. 
Тако млади у неразвијеним деловима 
Војводине могу да од државе добију 
бесповратно и до 90 одсто за трошкове 
уложене инвестиције. 

Конкурс је отворен до 21. фебруара, 
а додатне информације заинтересовани 

могу наћи на адреси: www.psp.vojvodina.
gov.rs.

Конкурс важи за младе пољоприв-
реднике који не живе на подручјима Но-
вог Сада, Суботице, Зрењанина, Панчева, 
Вршца, Сремске Митровице, Кикинде и 
Сомбора.

За реализацију Конкурса за доделу 
новца за суфинансирање набавке опреме 
и система за наводњавање и опреме за 
побољшање водног, ваздушног и топлот-
ног режима биљака у Војводини у овој 
години предвиђен је укупан износ до 
340 милиона динара. Циљ овог конкур-
са је повећање обрадивих површина под 
опремом и системима за наводњавање у 
покрајини, као и заштита земљишта кроз 
спречавање развоја корова уз побољ-
шање водног, ваздушног и топлотног ре-
жима биљака. Конкурс је отворен до 21. 
фебруара ове године.

За развој села

Сузана Ђорђевић

ПОДРШКА МЛАДИМА НА СЕЛУ
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„Агромеханика“ из Бољевца је и у 
време велике Југославије била успешна 
фирма, али је као и много друге у време-
ну транзиције и санкција доспела у врло 
тешку ситуацију. Пре петнаестак година 
било је то заборављено, руинирано пре-
дузеће (из система ИМТ-а), које је Аген-
ција за приватизацију у неколико навра-
та узалуд оглашавала на продају. Најзад, 
2007. године је фирму, или оно што је ос-
тало од ње, купио познати привредник 
Звонко Гобељић.

Ову предузетничку причу посвећује-
мо управо ономе што је за протеклих 12 
година Гобељић урадио како би фирма 
поново заживела, постала највећи произ-
вођач пољопривредних машина у југоис-
точној Европи и стигла до извоза у више 
од 30 земаља света. Недавно је „ФПМ 
Агромеханика“ добила и традиционално 
признање Привредне коморе „Најбоље 
из Србије“, управо за извозни програм 
који је оцењен као најуспешнији у кате-
горији малих и средњих предузећа.

„ФПМ Агромеханика“ се још од 1961. 
године бави производњом пољоприв-
редне механизације. „Конкретно, про-
изводњом тракторских прикључака 
- програм за обраду сена, програм сит-
нилица биљних остатака, тзв. мулчара и 
програм за обраду земље; и самоходних 
машина - мотокултиватори, мотокосачи-
це, мотокопачице и њихови прикључци“, 
подсећа на почетку разговора за „Посло-
ве“ Борис Ћоровић, руководилац продаје 
и маркетинга.

„Такође, осим ове, основне делат-
ности, радимо индустријску монтажу и 

дистрибуцију индијских трактора ’Солис’ 
за територију Србије, Хрватске, Босне 
и Херцеговине, а вршимо и различите 
врсте услужне производње из домена 
обраде и антикорозивне заштите мета-
ла, као и производњу одређених компо-
ненти за друге европске произвођаче 
пољопривредне механизације. Период 
обнове погона и инвестиција у нову оп-
рему, машине, људство, софтвер, почео 
је након успешно спроведеног поступка 
приватизације фабрике, дакле од 2007. 
године и од тада је фабрика прешла те-
жак пут од једног не баш сјајног стања 
у каквом је била пре приватизације, до 
данашње модерне компаније која око 70 
одсто своје годишње производње изво-
зи у око 30 држава. О томе свакако до-
вољно говори и награда коју смо добили 
крајем 2019. године - ’Најбоље из Србије’, 
као најбољи извозник у сектору малих и 
средњих предузећа“, додаје Ћоровић.

Када је Србија у питању, купци 
„ФПМ Агромеханике“ су највећим делом 
дистрибутивне - трговачке куће које ку-
пују наше машине ради даље продаје 
крајњим корисницима - пољопривре-
дницима, пољопривредним газдинстви-
ма, итд. „Такође, имамо и свој малопро-
дајни салон, где пољопривредници могу 
купити све наше производе и директно 
код нас, а у последње време наши купци 
су и велика јавна предузећа, где након 
спроведених тендера добијамо одређене 
послове, као што су испорука трактора 
и машина које могу бити коришћене у 
комуналној делатности, на пример трак-
тори, даске за снег, расипачи соли и дру-
го. Што се извоза тиче - наши купци су 
углавном дистрибутери пољопривредне 
механизације, који врше даљу продају и 
сервис крајњим купцима - пољопривре-
дницима или другим корисницима. Из-
воз, као што сам већ поменуо, чини данас 

Предузетничка прича

ИЗВОЗЕ 70 ОДСТО 
ПРОИЗВОДЊЕ

Откако је приватизована 2007. године, фирма „ФПМ Агромеханика“ из Бољевца 
бележила је све боље резултате, тако да данас с поносом могу истаћи да су највећи 

произвођач пољопривредне механизације у југоисточној Европи

     
ПУТ ДО КРАЈЊЕГ КОРИСНИКА

   „Дистрибуција, то јест Служба продаје и маркетинга којом руководим, броји 22 за-
послена који су задужени за инострану продају, домаћу продају, маркетинг, сервис и 
магацинско пословање. Дакле, ми смо одговорни да све оно што фабрика произведе 
нађе и пут до крајњег корисника, тј, до пољопривредника, пољопривредног газдин-
ства, задруге или неког јавног предузећа, фирме, а такође и обрнуто - да на бази по-
треба тржишта дајемо сигнале и планове производњи, шта да се произведе, када да 
се произведе, у којој количини да се произведе, итд. Фабрика има свој малопродајни 
објекат, али већином користи веледистрибутивне канале продаје, односно дистрибу-
цију добрим делом врши преко других правних лица специјализованих за малопродају 
пољопривредне механизације“, каже Борис Ћоровић.
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око 70 одсто наше годишње производње“, 
каже Борис. 

„Агромеханика“ се често предста-
вља на сајмовима у иностранству, што је 
знатно допринело добрим позицијама и 
пословању компаније на иностраном тр-
жишту. „Само у последњих годину и по 
дана смо наступили на три водећа свет-
ска сајма пољопривредне механизације 
– EIMA 2018 у Болоњи, SIMA 2019 у Па-
ризу и Agritechnica 2019 у Хановеру. Они 
у великој мери доприносе расту нашег 
извоза и проналажењу нових купаца, јер 
на водећим светским сајмовима имате 
прилику да директно преговарате и пре-
зентујете своје производе великом броју 
потенцијалних купаца, с обзиром да су 
то манифестације које посећује свако 
ко се озбиљно бави агробизнисом, како 
у Европи, тако и у свету. Дакле, то је је-
динствена прилика да на једном месту 
сретнете и разговарате са свим великим 
произвођачима и трговцима пољоприв-
редне механизације. Досадашњи прогре-
сивни раст извоза на тржиште западне 
Европе, дугујемо у највећем делу успеш-
ним наступима на овим великим сајмо-
вима“, наглашава Ћоровић.

Погони за производњу се налазе у 
Бољевцу, ту је и управна зграда фабри-
ке, а „ФПМ Агромеханика“ има и пред-
ставништво у Београду. Тренутно је у 

фабрици запослено више од 200 људи. 
„После приватизације фирме, господин 
Гобељић је више од две године улагао 
у нови профил компаније, те је укупно 
инвестирано око 15 милиона евра. Из-
међу осталог, проширен је пословни и 
производни простор, као и затворени део 
фабрике, и наравно у опрему, јер је прет-
ходни производни програм преоблико-

ван, осавремењен и прилагођен извозу. 
У овом периоду инвестирања и модерни-
зације фабрике користили смо и програм 
Националне службе за запошљавање 
’Стицање практичних знања’ у трајању 
од једне године и неколико пута правили 
уговоре о привременим и повременим 
пословима преко омладинских задуга“, 
наводи саговорник „Послова“, кога смо 
питали и о планираним инвестицијама 
и евентуално новом запошљавању у на-
редном периоду. 

„Пажљиво пратимо и ослушкујемо 
потребе тржишта и трендове који прате 
развој пољопривредне механизације. То 
су, пре свега, пољопривредне машине 
са великим радним захватима и са со-
фистицираним системима управљања, 
као што су дуплекс-ротационе дрљаче, 
дуплекс растурачи сена, померљиве сит-
нилице и ротационе дрљаче за међуред-
ну обраду земљишта, и друго. Дакле, 
трудимо се да нова решења, ново инвес-
тирање и нови производи буду искључи-
во машине које тржиште тражи или које 
ће се тражити у будућности. Морам да 
истакнем да ново запошљавање мора да 
буде проузроковано пре свега, освајањем 
нових тржишта, повећањем обима про-
даје и обима производње на годишњем 
нивоу. С обзиром да имамо јако амбици-
озан план да раст наше продаје на крају 
2020. године порасте између 25 и 30 
одсто у односу на 2019. годину, сигуран 
сам да ће се, уколико се буде реализовао 
овај план, створити и потреба за новим 

радним местима у нашој фабрици“, каже 
Ћоровић.

Упркос досадашњим резултатима и 
овако озбиљним плановима, то не зна-
чи да се и „Агромеханика“ не суочава 
са одређеним проблемима у пословању. 
„Проблема увек има, производња је теш-
ка делатност, морате тачно ускладити 
време набавке репроматеријала, сиро-
вина, сам процес производње и продаје 
готових производа, с обзиром да се ми 
трудимо, као и сви водећи светски про-
извођачи пољопривредне механизације, 
да производимо машине за тржиште 
а не за гомилање на залихама. Тај ме-
ханизам: набавка-производња-продаја 
мора да функционише тачно као сат, да 
све буде усклађено, а то је понекад тешко 
остварити, понекад неки добављач кас-
ни са испоруком, некада фали нешто од 
сировина, константно мора да се улаже 
и у одржавање производне опреме, де-
шава се и са стране продаје: да се на не-
ким нашим тржиштима где имамо вели-
ке купце десе ванредне околности, нпр. 
велика суша, политичка нестабилност, 
изостанак субвенција државе и слично, 
а то онда утиче и на пад тражње, мањи 
обим поруџбина, па се морају тражити 
алтернативе, итд. Што се подршке др-
жаве тиче, у више наврата смо предла-
гали да држава пружи већу финансијс-
ку подршку код самосталног наступа 
на великим иностраним сајмовима. Та 
подршка постоји и сада, преко Развојне 
агенције Србије, ми је користимо, али је 
регулатива таква да тренутно та сред-
ства покрију један мањи део трошкова 
наступа на иностраним сајмовима, до 10 
одсто максимално. Ми смо предлагали 
да та подршка иде до покрића 50 одсто 
укупних трошкова наступа, дакле не 
само закупа штанда, већ и целе логисти-
ке, маркетинга, смештаја, итд. У сваком 
случају, као што би наша народна посло-
вица рекла, ми се највише уздамо ’у се 
и у своје кљусе’, а свака помоћ државе, 
била она мања или већа, свакако је до-
бродошла“, закључује Борис Ћоровић.

Славица Даниловић

     
У СИСТЕМУ ДУАЛНОГ ОБРАЗОВАЊА

   „ФПМ Агромеханика“ је акредитована за систем дуалног образовања, тј. учење кроз 
рад ученика у дуалном образовању, тако што ученици Средње школе „Никола Тесла“ 
из Бољевца долазе на праксу, тј. рад за 3 образовна профила: оператор машинске 
струке, техничар за компјутерско управљање (ЦНЦ) машинама и бравар-заваривач. 
Како сазнајемо од нашег саговорника, 42 ученика су тренутно на пракси (по 14 у сва 
три профила). Од септембра 2019. уговори су закључени у зависности од трајања об-
разовног профила и то: оператор машинске струке – на 3 године, техничар за ком-
пјутерско управљање (ЦНЦ) машина – на 4 године и бравар-заваривач – на 3 године.



Бесплатна публикација о запошљавању 8101.08.201 05.02.2020. | Број 867 |   

СУБВЕНЦИЈЕ ЗА БОГАТИЈУ ТУРИСТИЧКУ ПОНУДУ
За инфраструктуру и промоцију 875 милиона динара

Србија има све више страних гостију који чине половину 
укупног броја туриста и на међународном тржишту изгради-
ла је добру позицију, а у Министарству трговине, туризма и 
телекоминикација очекују још боље резултате и зато помажу 
унапређење туристичке инфраструктуре и промоцију тури-
зма.

Средином јануара расписана су два конкурса за субвенције, 
од којих се један односи на развој туристичке инфраструктуре 
и додатних садржаја попут паркова, стаза и фонтана у турис-
тичким дестинацијама у земљи, за шта је у буџету за 2020. го-
дину предвиђено 750 милиона динара.

„Друга врста конкурса је везана за промоцију, унапређење 
рецептивне понуде, едукације и тренинге у туризму, за шта је 
одвојено 125 милиона динара“, каже државни секретар у Ми-
нистарству трговине, туризма и телекомуникација Мирослав 
Кнежевић.

На конкурсу за промоцију туризма 60 милиона динара 
намењено је за непрофитне невладине организације, односно 
удружења, а преосталих 65 милиона динара за локалне самоу-
праве и туристичке организације или она предузећа која су ос-
новали држава или локалне самоуправе, а у чијој надлежности 
је развој туризма.

Сви услови конкурса су на сајту Министарства, конкурс за 
пројекте везане за промоцију туризма биће отворен до 31. мар-
та, а конкурс за развој туристичке инфраструктуре до 30. јуна 
ове године.

У циљу развоја туризма, ресорно министарство је подржа-
ло велики број манифестација у Србији које привлаче туристе. 
Законом је предвиђено да локалне самоуправе израде програ-

ме развоја туризма, који би требало да садрже и планиране 
инвестиције и пројекте у будућности, на основу којих могу да 
аплицирају за средства код Министарства трговине, туризма и 
телекомуникација.

„Идеја је да држава заиста помогне развој туристичке ин-
фраструктуре, а да са друге стране, приватни сектор и прив-
реда то препознају и улажу у изградњу, пре свега смештајних 
капацитета и осталих комерцијалних садржаја“, напомиње 
Кнежевић. Извор: Танјуг

Фото: Туристичка организација Златибор

СВЕ КОНКУРЕНТИЈИ НА ТРЖИШТУ
Задругари прошле године добили од државе бесповратно 667 милиона динара

Кроз програме подршке спровођењу 
мера равномерног регионалног развоја, 
протекле године 58 задруга добило је од 
државе бесповратно 667 милиона дина-
ра. РТС је истраживао на шта су потро-
шили новац и јесу ли унапредили произ-
водњу, али и живот у својим селима.

Сточари у подрудничком селу 
Војковци код Тополе за бољу позицију 
на тржишту од сада се боре удружени. 
Седморица, махом двадесетогодишња-
ка, обрађује око 120 хектара земље, гаје 
воће, предају 300 литара млека дневно. 
Бесповратним средствима државе купи-
ли су 25 јуница сименталске расе.

„Побољшали смо генетски потен-
цијал нашег стада, конкурентнији смо на 
тржишту тако, већом количином млека. 
Планирамо неку прераду у сир и кајмак“, 
објашњава директор задруге у Војковци-
ма Никола Михаиловић.

Један од задругара Марко Мијајло-
вић каже да покушавају да побољшају 
услове живота, што себи, што другим 
младима у селу. „Нашли смо ту неку ра-
чуницу у млеку“, наводи Мијајловић.

А домаћини у Горњем Милановцу 
шансу виде у повртарској производњи. 
Поред државе, помаже и општина. За-
другари из Давидовице и околних села 

уложиће у пластенике око 7,5 милиона 
динара. „Рачунамо да ће та деца кренути 
са нама, да се баве пластеничком про-
изводњом, да ће имати од тога зараде“, 
истиче директор задруге „Давидовица“ 
Милан Алексић.

Милка Недељковић из Канцеларије 
за пољопривреду општине Горњи Мила-
новац напомиње да су сваку задругу по-
могли технички - приликом попуњавања 
образаца, припреме техничке докумен-
тације, сарадње са Министарством.

Које су и колике предности удружи-
вања, најбоље знају у Коњуху код Кру-
шевца. Задруга „Калемар“, основана још 
1904. са 75 задругара и 34 кооперанта, 
ове године у Русију ће извести 640.000 
лозних калемова. „Ова задруга је добила 
средства у висини од близу десет мили-
она, један трактор савремени са девет 
прикључних машина“, каже директор за-
друге Драган Вулић.

Кооперант задруге Ђурђе Жарковић 
објашњава да им је удруживање за сада 
донело машине које су за мање произ-
вођаче недостижне и по цени и по ква-
литету. Рачунају да ћемо са њима да по-
већају производњу.

Већа производња и прерада, уз при-
мену нових технолигија и знања, доносе 

бољитак домаћинима. Задруге постају, 
не само економски, већ и демографски 
стожери читавих региона. „Пољопривре-
дници удружени наступају боље, стан-
дардизују своју производњу, али и лакше 
могу примене све оно што смо преузели 
као нову регулативу Европске уније“, 
оцењује Душан Петковић из Привредне 
коморе Србије.

У Србији је регистровано око 560.000 
пољопривредних газдинстава. Да би, пр-
венствено млади остали да живе на селу, 
у протекле три године основано је више 
од 600 задруга које је држава помогла са 
1,7 милијарди динара.

Извор: ртс.рс 
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Привредна комора Србије позива 
компаније да се укључе у модел дуалног 
образовања у школској 2020/2021. годи-
ни и да до 10. фебруара 2020. године до-
ставе Изјаву о спремности послодава-
ца за укључивање у дуално образовање, 
како би могла да утврди предлог листе 
профила према потребама привреде. 
Подсећа се да ће коначнa одлукa бити до-
нета крајем априла ове године.

Дуално образовање тренутно чини 
10 одсто укупног средњег стручног об-

разовања, а дуални профили 16 одсто 
укупног броја профила, док 18 процената 
школа има дуалне профиле у својој по-
нуди. Дуално образовање подразумева 
учење у школи и компанији тако да уче-
ник овлада практичним вештинама још 
током школовања.

У школској 2019/2020. години дуал-
ни модел примењује се у 72 школе и чак 
880 компанија. Око 6.100 ученика се у те-
кућој школској години школује за један 
од 35 образовних профила, почев од мод-
ног кројача, индустријског механичара, 
механичара моторних возила, преко тех-
ничара за дигиталну графику и интернет 
обликовање и електротехничара инфор-
мационих технологија до техничара ме-
хатронике.

Компанијама које су заинтересоване 
да се укључе у модел дуалног образо-
вања формулари и документација дос-
тупни су на сајту www.dualnoobrazovanje.
rs. Документа је неопходно доставити до 
10. фебруара 2020. године и у електрон-
ском облику и у оригиналу. Електронску 
верзију докуменaта можете доставити 
на: obrazovanje@pks.rs, а штампану вер-
зију на адресу: Привредна комора Србије, 
Служба за дуално образовање и обра-
зовне политике, Кнеза Милоша 12, 11000 
Београд.

Дуално образовање иницирала је 
Привредна комора Србије, а у Србији се 
спроводи од 2013. године, у почетку у 
форми пилот пројекта, а од септембра 
2019. године уз пуну примену Закона о 
дуалном образовању. 

„Привредна комора Србије ових дана 
организује састанке са привредницима 
широм Србије са циљем разматрања 
њихових потреба за кадровима и са-
гледавања капацитета и могућности за 
учешће у дуалном образовању. У току 
наредне две недеље, у Београду ће бити 
одржани састанци са привредницима из 
грађевинарства, саобраћаја и телекому-
никација и графичке индустрије, док ће 
у регионалним привредним коморама 
састанци покрити све привредне секто-
ре. На основу прикупљених изјава ком-
панија, Комора ће направити Предлог о 
потребама привреде за будућим кадро-
вима и доставити га Министарству про-
свете, науке и технолошког развоја. На 
основу предлога биће донета одлука о 
структури уписа у средње школе за ду-
ални модел образовања – броју ученика 
и одељења за сваку општину и град у 
Србији“, објаснила је мр Мирјана Коваче-
вић, руководилац Центра за едукацију и 
дуално образовање ПКС.

ПОЗИВ КОМПАНИЈАМА ДА СЕ УКЉУЧЕ У 
ДУАЛНО ОБРАЗОВАЊЕ

Извор: ПКС

Стицање практичног знања током школовања

Извор: ПКС

УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛОЖАЈА РОМКИЊА И 
РОМА НА ТРЖИШТУ РАДА

Право на рад

У Краљеву живи 1.266 лица ромске 
националне мањине, а 464 је незапосле-
но, од којих 201 Ромкиња. Град Краљево 
у партнерству са невладином организа-
цијом „Праксис“ од почетка септембра 
прошле године спроводи петнаестоме-
сечни пројекат „Унапређење положаја 
Рома и Ромкиња на тржишту рада у 
Краљеву“. Пројекат се реализује у склопу 
грант шеме програма „Подршка ЕУ ин-
клузији Рома – Оснаживање локалних 
заједница за инклузију Рома“, који финан-
сира Европска унија, а спроводи Стална 
конференција градова и општина.

„Реч је о пројекту чија је укупна вред-
ност нешто мања од 55.000 евра, где смо 
заједничким снагама, Европска унија, 
организација ‚Праксис‘ и Град Краљево 
удружили финансијска средства. Акце-
нат је на обуци једног броја припадница 
ромске популације за занимање шивача, 
што је актуелно у овом тренутку у на-
шем граду, с обзиром да од недавно по-
стоји фабрика ‚Еуротај‘, која се бави том 
врстом делатности“, рекао је помоћник 

градоначелника задужен за социјална 
питања Марко Матовић.

Како је истакла представница не-
владине организације „Праксис“ Ма-
рија Дражовић, ова акција темељи се 
на кључном изазову када је реч о уна-
пређењу положаја ромске националне 
мањине у локалној заједници, тачније о 
унапређењу услова за запошљавање, јер 
бројне студије указују да је област рада и 
запошљавања кључан простор за интер-
венцију.

„Од 464 лица са евиденције, 411 њих 
је без квалификација, где смо видели 
прилику за интервенцију. Осим обуке за 
шиваче, имамо још две важне компонен-
те на пројекту. Прва група активности 
јесте подизање свести код ромске попу-
лације, односно информисање о праву 
на рад, могућностима за запошљавање, 
процедурама, механизмима заштите 
права, са нарочитим фокусом на дискри-
минацију. Друга компонента је видљи-
вост, где сматрамо да би деловали и да 
би сузбијали проблем дискриминације, 
важно је да сви заједно подижемо свест 

код шире јавности“, истакла је Марија 
Дражовић. 

Основни циљ пројекта је допринос 
унапређењу социјалног и економског 
положаја ромске популације, кроз по-
бољшање услова за запошљавање поди-
зањем стручних компетенција и кон-
курентности на тржишту радне снаге и 
сузбијањем дискриминације у области 
запошљавања Рома и Ромкиња.

Посебна група активности усмерена 
је на медијску кампању у циљу сузбијања 
дискриминације у области запошља-
вања, тако да ће током периода импле-
ментације пројекта посебна пажња бити 
посвећена промовисању циљева и резул-
тата активности у сарадњи са представ-
ницима локалних медија, као и инфор-
мисању о пројекту путем електронских 
медија.
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На евиденцију Националне службе за запошљавање 
(НСЗ) могу да се пријаве:

- незапослена лица која траже запослење
- запослени који траже промену запослења

              - друга лица која траже запослење.
Незапосленим лицем које тражи запослење сматра се 

особа од 15 година живота до испуњавања услова за пензију, од-
носно најкасније до 65 година живота, способна и одмах спрем-
на да ради, која није засновала радни однос или на други начин 
остварила право на рад, а води се на евиденцији незапослених и 
активно тражи запослење.

Запосленим који тражи промену запослења сматра се 
особа која је у радном односу или је на други начин остварила 
право на рад, али активно тражи промену запослења и води се 
на евиденцији лица која траже промену запослења.

Другим лицима која траже запослење сматрају се особе 
старије од 15 година које траже запослење, а не могу се сврста-
ти у претходне две групе - ученици, студенти, пензионери, лица 
којима мирују права из радног односа и други.

Основна документација за пријављивање:
• личнa картa или друга важећа јавна исправа са фотогра-

фијом и личним подацима, издата од стране овлашћеног др-
жавног органа, у којој постоји податак о пребивалишту

• доказ о нивоу квалификација (оригинал документа на увид)
• акт о престанку радног односа (ако је лице било у радном односу)
• други докази у складу са законом (уверења, потврде, изјаве).

Додатна документација за особе са инвалидитетом:
• доказ о статусу особе са инвалидитетом, у складу са Законом 
о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са ин-
валидитетом (решење надлежног органа/институције).

Документација коју подносе страни држављани:
• лична карта за странце и нострификована диплома 
  (стално настањење)
• пасош и нострификована диплома (привремени боравак).
Лица која траже промену запослења уз основну документацију 
достављају и уговор о раду.

Друга лица која траже запослење уз основну докумен-
тацију достављају:
• ученици и студенти - потврду о статусу
• пензионери - доказ/решење о пензионисању
• лица којима мирују права из радног односа - доказ/
  решење о мировању радног односа.

Где се пријавити?
Пријављивање на евиденцију Националне службе за запо-

шљавање обавља се лично, у организационим јединицама На-
ционалне службе, према месту пребивалишта, односно месту 
рада или престанка радног односа, ако у том месту имате бо-
равиште.

Услуге Националне службе за запошљавање

Наш циљ је да вам пружимо подршку у тражењу посла и 
повећамо ваше могућности за запошљавање.

• Саветовање у процесу тражења посла 
• Информисање о слободним радним местима:

- саветник за запошљавање
- самоуслужни систем 
- публикација ,,Послови“
- огласна табла 
- сајт НСЗ: www.nsz.gov.rs  

• Информисање путем интернета и у центрима за информи-
сање и професионално саветовање (ЦИПС) 

• Миграциони сервисни центар (МСЦ) - у Београду, Бору, 
Краљеву, Крушевцу, Новом Саду, Новом Пазару и Нишу 

• Сајмови запошљавања
• Обуке за активно тражење посла
• Клуб за тражење посла  
• Каријерно вођење и саветовање 
• Програми обука и стручног оспособљавања
• Јавни радови
• Обуке за покретање сопственог бизниса
• Субвенција за самозапошљавање
• Субвенције за запошљавање незапослених лица из катего-

рија теже запошљивих 
• Подстицаји за запошљавање корисника новчане накнаде
• Исплата новчане накнаде у једнократном износу ради са-

мозапошљавања
• Професионална рехабилитација и програми запошљавања 

особа са инвалидитетом.

Незапослена лица пријавом на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање остварују право на:

• обавештавање о могућностима и условима за запошљавање
• посредовање у запошљавању у земљи и иностранству
• психолошку подршку током тражења посла
• учешће у мерама активне политике запошљавања.

Запослени који траже промену запослења и друга лица 
која траже запослење остварују право на информисање, савето-
вање и посредовање у запошљавању.

За више информација:
Позивни центар НСЗ:  0800/300-301  (бесплатан позив)

www.nsz.gov.rs 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ НА ЕВИДЕНЦИЈУ НАЦИОНАЛНЕ 
СЛУЖБЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ



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


