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УВОДНИК

ПОДРШКА МЛАДИМА
НА ТРЖИШТУ РАДА

На путу младих људи који желе да отпочну сопствени посао стоје бројне 
препреке које нису искључиво финансијске природе. Ситуација је слична у свим 
земљама региона, закључено је на Другој регионалној конференцији о преду-
зетништву младих Србије, Црне Горе, Босне и Херцеговине, која је одржана у 
београдском хотелу „Метропол“.

Највећи број незапослених младих у Србији, чак 57,9%, има завршену 
средњу школу и њихова знања и вештине нису усклађене са потребама прив-
реде. Посебно забрињава чињеница да чак једна петина незапослених младих 
нема никакве квалификације, односно има завршену само основну школу. 

„Управо зато је један од приоритета Владе Србије подстицање запошљавања 
младих“, нагласио је министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 
Зоран Ђорђевић и додао да се подршка бржем запошљавању огледа у пружању 
стручне помоћи, обукама из области предузетништва и субвенцијама за самоза-
пошљавање. Млади и како их задржати у Србији - тема је нашег новог броја.

И у Ваљеву је недавно одржана трибина под називом „Не чекај да посао 
нађе тебе“, са циљем да се млади покрену, информишу, активно укључе у тра-
жење посла и рад на себи. На трибини су представљене активности које пре-
дузима НСЗ у раду са младима и незапосленима: клубови за тражење посла, 
обуке за активно тражење посла, тренинг самоефикасности, мотивационо-ак-
тивационе обуке и сл. Трибина је привукла велики број младих незaпослених, 
што говори да су они заинтересовани за тражење посла, само треба интензив-
није радити на њиховом активизму, информисаности и мотивацији - Не чекај 
да посао нађе тебе.

Неке од највећих светских компанија, као што је ,,Мајкрософт“, понудиле 
су праксу студентима и дипломцима на Сајму послова и пракси ,,Job Fair 2017”, 
који је одржан 6. и 7. новембра у Згради техничких факултета у Београду. Главни 
циљ манифестације било је смањење незапослености међу младима. Студенти 
и дипломци техничко-технолошких и природно-математичких факултета има-
ли су прилику да се упознају са 55 компанија и 5 комора домаћих и страних 
агенција у нашој земљи и да сазнају више о праксама које компаније нуде.

Образовање за нова занимања омогућиће младима да брже доћу до ква-
литетних послова, истакнуто је на стручном скупу одржаном „Зелена радна 
места - радна места будућности“, одржаном у згради београдске општине Звез-
дара, коме је присуствовао велики број ђака и наставника. Зелена занимања по-
себно је представио Дарко Радосављевић, ванредни професор Технолошко-ме-
талуршког факултета у Београду, који је истакао да је у овој области најважнија 
едукација, јер развој еко-индустрије отвара читаву лепезу нових занимања за 
која су потребне одређене вештине и нова знања. Више у тексту - Отпад - си-
ровина и ресурс.

Такође, догађај одржан у Привредној комори Србије – „Млади и привреда 
– Како до успешног бизниса?“ био је први у низу догађаја за младе у оквиру Ев-
ропске недеље предузетништва и део кампање за младе коју ЕУ инфо-центар са 
Делегацијом Европске уније у Београду води ове јесени. Један од начина на који 
ЕУ подржава развој привреде јесте и кроз програм ЕРАЗМУС, намењен младим 
предузетницима, који би требало да помогне развијању вештина младих људи 
у покретању сопственог посла. Циљ организовања оваквих догађаја јесте да 
млади у разговорима са предузетницима и кроз примере добре праксе добију 
све неопходне информације о покретању посла у Србији: Интернет – велика 
шанса за младе предузетнике.

Редакција
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ПОДРШКА МЛАДИМА

ВЕЛИКА ПОМОЋ

Промоција „Националног модела студентске праксе” на Факултету политичких наука

За талентоване средњошколце 16,8 милиона динара

Захвалнице за организацију праксе за студенте овог факултета уручене су директору 
Националне службе за запошљавање и представницима општина

Са додатних милион динара, који су обезбеђени од донатора, финансираће се иновативна 
делатност, односно стартап код средњошколаца, па ће они који имају идеје и хоће да их развију 

моћи да добију помоћ како би кренули са својим бизнисом

На Факултету политичких наука (ФПН) одржана је промоција „Националног мо-
дела студентске праксе”, на којој су поред декана ФПН-а др Драгана Р. Симића 
говорили и државни секретар Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја проф. др Владимир Џамић, директор НСЗ Зоран Мартиновић, заменик 

директора Канцеларије за младе града Београда Немања Марковић, председник ГО 
Вождовац Александар Савић и помоћник председника ГО Палилула Милош Алексић.

Овом приликом уручене су и захвалнице за организацију праксе за студенте овог 
факултета директору Националне службе за запошљавање и представницима општи-
на.

„Процес образовања треба да прати потребе тржишта рада. Уз менторство запос-
лених практиканти су код нас имали прилику да науче о општем, али и практичном 
делу рада Националне службе“, рекао је Мартиновић и нагласио да је битно ојачати 
институционални и нормативни оквир у коме ће овај програм функционисати.

Модел студентске праксе показује подршку државе младима који се ангажују 
на тржишту рада, јер је од посебног значаја да студенти након завршетка факултета 
буду конкурентни на тржишту. Декан Симић је рекао да је ФПН склопио 30 различитих 
споразума са институцијама и привредним субјектима и послао 150-200 студената на 
праксу.

„Ми не чинимо никакво јуначко дело, већ смо дужни да као одговорна установа и одго-
ворни чланови друштва овако нешто омогућимо. Морамо да водимо рачуна о студентима, 
јер су они будућност овог друштва”, закључио је проф. др Симић.

„Наш циљ је да спојимо три сектора - академску заједницу и центре за развој 
каријере, привредне субјекте и локалне самоуправе”, истакао је државни секретар 
Џамић.

Немања Марковић је представио програм БГ праксе и навео да је 240 студената у Бео-
граду по овом програму обавило праксу у својој струци. „Слушамо иницијативе студената 
и верујемо да су научили како функционише велики систем као што је град Београд”, рекао 
је Марковић.

Председник ГО Вождовац је истакао да су млади који су радили у општини много 
помогли. „Наша врата су вам увек отворена. Биће места за младе људе, то је обостра-
ни интерес”, обратио се председник ГО Вождовац Александар Савић студентима.

Помоћник председника ГО Палилула и студент докторских студија ФПН-а истакао је да 
само праксом може да се досегне виши ниво знања. Она је, по његовим речима, не само ставка 
у CV-у, већ и начин стицања вештина.

Студенти који су обавили праксу истакли су своја искуства и позвали друге ко-
леге и колегинице да се пријаве.

„Фондација за младе таленте Града Београда прикупила је ове године 16,8 милиона динара за стипендирање талентованих средњош-
колаца који се пријаве на конкурс. Фондација у потпуности финансира оно што је талентима потребно и по томе је јединствена“, изјавио је 
градски менаџер Горан Весић за „Танјуг“.

„Младе желимо на тај начин да охрабримо, да им помогнемо да развију свој таленат. На наше велико задовољство, велики број средњош-
колаца се већ јавио, тако да је очигледно да ћемо имати могућност да изаберемо оне најбоље, чије ћемо таленте подржати“, рекао је Весић.

Према његовим речима, од 16,8 милиона динара, 12 милиона биће намењено за куповину реквизита, односно инструмената, зависно од 
тога чиме се млади таленти баве, 2,4 милиона обезбеђено је за одлазак на међународно призната такмичења, а додатна 2,4 милиона за одла-
зак на школовање, едукације, углавном у иностранству, како би млади могли да потпуно развију свој таленат.

Прошле године, подсећа Весић, Фондација за младе таленте имала је око 16 милиона динара, нешто мање него ове године и успела је да 
подржи 69 талентованих младих људи.

Фондација је преко донатора обезбедила и додатних милион динара, а тај новац ће први пут ове године бити пласиран у једној новој ка-
тегорији - финансираће се иновативна делатност, односно, стартап код средњошколаца, па ће они који имају идеје и хоће да их развију моћи 
да добију помоћ како би кренули са својим бизнисом.

„Наравно, ми ћемо тражити од њих да део зараде врате у Фондацију, како би други средњошколци следеће године могли да добију помоћ 
на исти начин. Верујем да ће ова новина намењена средњошколцима такође изазвати велико интересовање и да ћемо талентовану децу која 
имају ИТ идеје моћи да подржимо и на овај начин“, сматра Весић.

Млада виолинисткиња Јана Вукићевић прошле године конкурисала је и добила средства за куповину нове виолине.
„Много сам им захвална, то ми је помогло у даљем школовању и да одем на фестивал Вербије у Швајцарској, где сам била три недеље, 

свирала са најбољим младим уметницима и упознала светске звезде класичне музике. Сигурно ће ова нова виолина много да ми помогне“, 
каже Јана.

Поред тога, похађала је и курс на Сардинији, где је, како каже, остварила велике успехе, па се нада да ће тако и да се настави.

     ПРАКСА У НСЗ
   Национална служба за запошљавање је од 2015. 
до октобра 2017. године закључила на неодређе-
но време уговоре о обављању стручне праксе са 
тринаест образовних институција (осам факулте-
та, једна висока школа стуковних студија и четири 
средње школе). У овом периоду стручну праксу је 
обавило или било на практичној настави (једно-
дневна посета студената/ученика) укупно 140 сту-
дената и 270 ученика средњих школа.
   Праксу је у 2016. години обавило 15 студената 
Факултета политичких наука основних и мастер 
академских студија, а од јануара до октобра 2017. 
године у Националној служби за запошљавање 
праксу је обавило или се сада налази на пракси 13 
студената.
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Отварајући скуп, министар за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања Зоран Ђорђевић истакао је да је у претход-
ном периоду учињен значајан напредак у унапређењу поло-
жаја младих на тржишту рада.

„Показатељи тржишта рада бележе позитивне помаке како за 
укупно радно способно становништво, тако и за младе. На евиден-
цији Националне службе за запошљавање крајем септембра незапос-
лени старости од 15 до 29 година чинили су 22,5% од укупног броја 
незапослених у Србији, тачније 622.971 особа. У односу на исти месец 
прошле године, тај број мањи је за 14,5%“, рекао је Ђорђевић.

Највећи број незапослених младих, чак 57,9%, има завршену 
средњу школу и њихова знања и вештине нису усклађене са потре-
бама привреде. Посебно забрињава чињеница да чак једна петина 
незапослених младих нема никакве квалификације, односно има за-
вршену само основну школу. 

„Управо зато, један од приоритета Владе Србије јесте подсти-
цање запошљавања младих“, нагласио је министар рада и додао да 

се подршка њиховом бржем запошљавању огледа у пружању стру-
чне помоћи, обукама из области предузетништва и субвенцијама за 
самозапошљавање. 

„У овој години субвенција за самозапошљавање додељује се 
једнократно у износу од 180.000 динара, односно 200.000 динара у 
случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000 динара 
за незапослене особе са инвалидитетом. Једна од категорија теже за-
пошљивих лица, која имају приоритет код одобравања субвенције за 
самозапошљавање, јесу млади до 30 година, посебно они са статусом 
деце палих бораца и без родитељског старања“, рекао је министар.

По његовим речима, до краја ове године кроз субвенције за само-
запошљавање планирано је да укупно 3.570 лица започне сопствени 
посао уз подршку Националне службе за запошљавање. Закључно са 
30. октобром, 891 лице млађе од 30 година, од којих 421 жена, оства-
рило је ову субвенцију и започело сопствени посао.

Током 2017. године у програме и мере активне политике запо-
шљавања укључено 42.317 младих до 30 година старости, што је 
35,6% од укупног броја оних који су укључени у овај програм, а њих 
је 118.730.

Ђорђевић је истакао важност спровођења мера активне полити-
ке запошљавања у циљу брже и квалитетније интеграције младих у 
свет рада, које се планирају кроз годишњи Национални акциони план 
запошљавања који доноси Влада Републике Србије.

„Израда Националног акционог плана запошљавања за 2018. го-
дину је у току и у фази је усклађивања са социјалним партнерима. 
Мере ће бити редизајниране према евалуацији резултата из претход-
них година, али и према искуствима у њиховој реализацији како на 
националном, тако и на локалном нивоу”, нагласио је Зоран Ђорђевић. 

„Министарство рада жели да у наредним годинама средства 
опредељена за субвенције за самозапошљавање буду све већа, као 
и да омогући преквалификацију за што више људи и што већи број 
занимања. Након анализе која је планирана за крај ове године доћи 
ћемо до резултата који ће показати који профили су најпотребнији 
тржишту“, нагласио је министар.

Он је рекао и да ресорно министарство у плану има подстицање 
волонтирања, како би се младима пружила шанса да кроз праксу 
дођу до првих искустава. „Први корак је начињен, јер у Министар-
ству рада већ волонтирају студенти завршних година студија и по-
стдипломских студија Правног факултета и Факултета политичких 
наука“, навео је министар и позвао и остале државне институције да 
следе овај пример.

КАКО СПРЕЧИТИ ОДЛИВ МОЗГОВА 
ТЕМА БРОЈА     Одржана друга Регионална конференција о предузетништву младих

На путу младих људи који желе да отпочну сопствени посао стоје бројне препреке које 
нису искључиво финансијске природе. Ситуација је слична у свим земљама региона, 
закључено је на Другој регионалној конференцији о предузетништву младих Србије, 
Црне Горе, Босне и Херцеговине, која је одржана у београдском хотелу „Метропол“

     

РАЗВОЈНА ШАНСА РЕГИОНА
   Статистички подаци показују да се у Црној Гори повећава стопа 
незапослених младих са високим образовањем. Председник Удру-
жења младих предузетника ЦГ Урош Булатовић истакао је да ова 
статистика треба да подстакне на размишљање, због чега се млади 
ретко одлучују да уђу у предузетничке воде. 
   „Да ли су фондови који су им на располагању стварно прилагођени 
њима, које су то области које их интересују и да ли се оне подударају 
са врстама подршке које се дају? Друго је питање њихове информи-
саности. Ми радимо блогове и на тај начин покушавамо да мотиви-
шемо и инспиришемо младе, јер је младима блиска и приступачна 
форма кратких и сажетих информација, попут блогова, Твитера, Ин-
стаграма, а наравно за све додатне информације увек постављамо 
и линк. Млади морају користити више сопствене таленте и вештине 
како би постигли успех у сваком, па и сопственом послу“, сматра 
Урош и напомиње да је размена искустава и идеја веома важна, 
због чега ово удружење организује неформалне догађаје на којима 
се млади предузетници друже, размењују идеје и повезују, али и 
договарају које су то још стимулативне мере које би требало пред-
ложити званичним институцијама.
   Сви учесници панела истакли су да је предузеништво младих 
развојна шанса региона и изнели бројне предлоге који би могли 
да им помогну. Тако је заједнички став да је неопходно у основ-
но и средње образовање увести предузетништво као предмет, да 
предузетништво треба подстицати и у креирању одрживих бизнис 
идеја, потенцијално доступне фондове финансирања прилагодити 
потребама почетника у бизнису, као и укинути бројне парафискалне 
намете, јер почетници не могу плаћати порезе и таксе исто као и 
фирме које су на тржишту активне по 10 и више година.
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Саветник министра спољне трговине и економских односа у 
Вијећу министара Босне и Херцеговине Неђо Капетина истакао је да 
је проблем исељавања младих и стручних кадрова један од горућих 
у свим земљама у региону.

„У протекле две године Босну и Херцеговину је напустило 80.000 
становника, према проценама од тога је 70 до 80 одсто младих. Иако 

ови подаци нису изненађујући, свакако треба све да нас забрину“, ис-
такао је Капетина и додао да имајући у виду образованост, динамич-
ност и иновативност које карактеришу младе људе, предузетништво 
може бити начин опстанка и останка младих у својим земљама. По-
казатељи тржишта рада у Босни и Херцеговини показују да је стопа 
незапослености младих у тој земљи највиша у региону, као и да 31% 
њих планира да отпочне сопствени бизнис, што је знатно ниже од ев-
ропског просека.

„Истраживања која смо недавно спровели показују да чак 90% 
младих инспиришу приче других младих предузетника и мотивишу 
их да и сами покрену сопствени посао. Млади људи су жељни инфор-
мација и због тога су овакве конференције важне, јер представљају 
прилику да млади из региона размене искуства и да се повежу”, за-
кључио је саветник министра из БиХ.

Другој регионалној конференцији присуствовало је преко 100 
предузетница и предузетника из Србије, Црне Горе и Босне и Хер-
цеговине, представници привредних комора, локалних самоуправа, 
институција, невладиног сектора, медија и других заинтересованих 
јавности.

Учесници скупа закључили су да једино већим финансијским 
подстицајима за запошљавање младих и развој предузетништва, као 
и смањењем парафискалних намета почетницима у бизнису, регион 
може стати на пут „одливу мозгова“.

У оквиру конференције одржана су и три панела на којима су 
учесници размењивали своја искуства, мишљења, али и изнели 
бројне предлоге како олакшати положај младих предузетника на тр-
жишту. Весна Пауновић

     
ПОЧЕТНИЦИМА У СРБИЈИ ЛАКШЕ

ОД СЛЕДЕЋЕ ГОДИНЕ
   Почетници у бизнису од средине следеће године могли би да ра-
чунају на повластице, попут ослобађања плаћања пореза и допри-
носа током првих годину дана рада, али и такси и накнада. Иако 
је ранијих месеци најављивано да би ове мере могле да заживе 
почетком 2018, то ће се пролонгирати највероватније на јун месец, 
када би требало да почне примена нових прописа.
   Према сазнањима „Блица“, један од закључака радне групе која 
се бави овом тематиком је да би измене постојећих закона који ре-
гулишу ове области требало да се усвоје до краја године. 
   До краја децембра би требало да буду измењени закони који би 
ово омогућили, што ће Скупштина Србије усвојити на некој од сед-
ница до краја године. НАЛЕД, који је и иницирао ове мере, залаже 
се за то да примена почне 1. марта, док Пореска управа сматра да 
би то требало да се деси 1. септембра. Радну групу чине представ-
ници НАЛЕД-а, Министарства финансија и Пореске управе.
   Да би ове олакшице заживеле у пракси, три закона ће морати да 
буду промењена: Закон о порезу на доходак грађана, затим о до-
приносима за социјално осигурање и о порезу на добит, а потребна 
је и модификација пореске пријаве. Зато би они који су баш на ове 
олакшице рачунали када покрену сопствени бизнис, можда треба-
ло да сачекају и почетак примене нових прописа.
   Једна од олакшица која је предвиђена за почетнике у бизнису 
је неплаћање пореза и доприноса на зараде током првих годину 
дана и она би се, према ранијим најавама, односила и на власнике 
и све запослене. Тачније, ова мера би се односила на оне који са би-
роа рада започињу посао и који повлаче раднике са бироа. Такође, 
предлог је и да почетници у бизнису плаћају нижи порез на доходак 
за почетнике у бизнису, али и ниже таксе и накнаде. Обе мере тре-
бало би да потрају годину дана од започињања бизниса.
   Трошкови оснивања предузетничке радње крећу се од 4.610 до 
31.610 динара, док су они скоро дупло већи за оснивање друштва 
са ограниченом одговорношћу (д.о.о.), за које је потребно издвојити 
од 10.370 до 57.370 динара.
   Kада је реч о месечним трошковима за порезе и доприносе на зара-
де, утврђено је да предузетник мора да издвоји од 12.245 до 32.892 
динара, а д.о.о. од 14.813 дианара месечно како би подмирили обавезе. 
Ови трошкови варирају у зависности од правне форме, локалне самоу-
праве у којој је пословање регистровано и других опционих трошкова.

     
ПРЕКО 60 ОДСТО МЛАДИХ У БИХ

НЕЗАПОСЛЕНО
   Незапосленост је проблем број један младих у БиХ. Проценту-
ално она износи преко 60%, а од тога 13,4% незапослених младих 
су незапослени мање од 12 месеци, док је половина незапослених 
незапослено преко 2 године.
   Министарство цивилних послова БиХ (са одговорним Одјелом 
за рад, запошљавање, здравство, социјалну заштиту и пензиони 
фонд) и Агенција за рад и запошљавање су државне институције 
директно одгoворне за сектор запошљавања и рада. Ту су још и два 
стална тела при Савјету министара БиХ која су од кључне важности 
за развој политике запошљавања младих - Дирекција за економ-
ско планирање и Комисија за координацију питања младих у БиХ.
    Дирекција за економско планирања БиХ у извештају о социјалној 
укључености изнела је забрињавајуће податке о социјалном стату-
су младих, по којима је стопа незапослености младих у БиХ већа од 
60 посто. Чак 27 посто младих не тражи посао, 25 посто укључено 
је у неформално образовање, а само 10 посто их волонтира.
   Забрињавајући је податак да чак 6,7 посто младих у БиХ пре-
времено напушта школовање. Незапосленост младих један je од 
разлога за напуштање БиХ и она је највећа у региону. У овом до-
кументу представљени су и подаци о материјалној ускраћености 
становништва, па се наводи како на простору БиХ више од поло-
вине домаћинстава себи не може да приушти најмање три од де-
вет добара и услуга (квалитетна исхрана, непредвиђени трошкови, 
грејање и сл.), што показује да домаћинства иако нису сиромашна 
могу бити материјално ускраћена. 
   У низу негативности које карактеришу постојеће стање еконо-
мије стоји и податак да према извештају Светске банке о лакоћи 
пословања, БиХ има најнижи ранг у региону. Дирекција за еко-
номско планирање БиХ анализирала је, кроз посебно поглавље у 
извештају, социјалну укљученост кроз анализу трендова четири 
кључна сектора за социјалну укљученост: запошљавање, социјал-
на политика, образовање и здравство. Запошљавање се са аспекта 
социјалне укључености анализира кроз активне и пасивне полити-
ке запошљавања. 
   Фокус је био примарно на рањивим групама, у које спадају: не-
запослене младе особе, дугорочно незапослене неактивне особе.   
Када је у питању социјална политика, у извештају се анализирају 
социјална давања, пензије, установе за социјалну заштиту, као и 
рањиве групе становништва. 
   У сектору образовања нагласак је на предшколском образовању 
због ниског обухвата деце тим видом образовања, док је у основ-
ном и средњем образовању проблем његово рано напуштање, као 
и укљученост рањивих група.
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У Градској кући у Нишу свечано су уручени уговори о додели 
субвенција за запошљавање незапослених из категорије теже 
запошљивих на новоотвореним радним местима и субвенција 
за самозапошљавање, односно покретање сопственог посла. 

Уговоре су уручили Дарко Булатовић, градоначелник Ниша и Драган 
Сикимић, заменик директора Националне службе за запошљавање, 
а свечаној додели присуствовали су и Драган Јаковљевић, члан Уп-
равног одбора НСЗ и Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ.

„Повећање запослености налази се у самом врху развојних приори-
тета Града Ниша. Један од начина да се проблем незапослености реши 
јесте и давање субвенција од стране Града, али и подстицање развоја 
предузетништва, јер је покретање породичних, малих и средњих пре-
дузећа и те како важан сегмент у сузбијању незапослености. Препо-
знавши то Град Ниш је ове године својим локалним акционим планом 
запошљавања определио највише средстава од свих локалних само-
управа у Србији“, рекао је градоначелник Дарко Булатовић.

„Ефекти ових програма су изузетно значајни. Радна места се уп-
раво и креирају на релацији локална самоуправа, Национална служ-
ба и послодавци. У ове сврхе опредељена су знатна средства: Град 
Ниш је издвојио 30 милиона, а Национална служба 24,5 милиона ди-
нара. Ниш је због свог привредног активитета и стварања пословне 
климе, која је сада знатно повољнија него раније, постао место погод-
но за страна улагања. Даљим развојем пословног амбијента стварају 
се повољни услови, како за рад већ постојећих инвеститора, тако и за 
долазак нових“, истакао је Драган Сикимић, заменик директора На-
ционалне службе за запошљавање.

Бобан Матић, директор Филијале Ниш НСЗ, говорио је о резулта-
тима реализације програма и мера активне политике запошљавања.

„Прошле године на овом истом месту обећали смо да ће Град и 
Национална служба за запошљавање издвојити више средстава за 
програме и мере и испунили смо обећање. У 2016. је било извојено 
9,3 милиона динара за 63 лица, а ове године чак 54,5 милиона за 365 
лица. Такође, укупан број лица укључених у програме и мере активне 

политике запошљавања је прошле године био мањи од две хиљаде, а 
ове године је у првих десет месеци укључено 2.670 лица, од којих 195 
особа са инвалидитетом“, рекао је Матић.

Интересовање за субвенције за самозапошљавање је увек велико, 
јер ова средства много значе на самом почетку пословања. Оливера 
Николић је недавно отворила агенцију за професионалног управника 
стамбених зграда и добила je 180 хиљада динара за покретање соп-
ственог посла.

„На почетку пословања ова субвенција је изузетно значајна. Пла-
нирам да средства уложим у опремање, као и за текуће обавезе у вези 
са послом којим се бавим“, каже Оливера.

Број незапослених у Нишу је први пут од 2000. године, од када се 
статистика прати истом методологијом, мањи од 28 хиљада и тренут-
но се на евиденцији НСЗ за територију града Ниша налазе 27.632 лица, 
што је у поређењу са истим периодом 2014. године смањење од 30%.

Када су огласили конкурс за раднике, како наводе у Општини Бела Паланка, чак 520 грађана послало је своје радне биографије. Сви пријављени 
ће проћи обуку за рад у фабрици која производи радне униформе, али ће посао добити њих 250, преносе „Јужне вести“.

„Добро је што ћемо имати могућност да код нашег првог инвеститора упослимо 250 људи. Управо због тога фабрика текстилне индустрије пред-
ставља највећи капитални пројекат у последње две деценије - не због средстава уложених у адаптацију, већ због могућности да отворимо нова радна 
места и упослимо наше суграђане“, рекао је председник Општине Бела Паланка Горан Миљковић.

Компанија постоји од 1996. године, а основана је у Тешњу. Како се наводи на њиховом сајту, данас групацију чине матична фирма HMT у Немачкој 
и производни погони у Тешњу, Билећи и Требињу у БиХ, као и производни погони у 
Пријепољу и Горњем Милановцу. Компанија се бави производњом радне одеће за ев-
ропско тржиште, а извозе у Немачку, Шведску, Данску, Француску, Италију и Пољску. 
У пет производних погона укупно имају 2.000 запослених.

Миљковић је истакао очекивања да ће „Трендтекст“ смањити незапосленост у 
општини, али и да се може очекивати долазак страних инвеститора.

„Тренутно преговарамо и са инвеститорима из Аустрије и Немачке који су заин-
тересовани за гринфилд инвестиције, односно изградњу производних погона у ин-
дустријској зони. Након посета представника компанија, током којих смо обавили све 
информативне разговоре и обишли индустријску зону, очекујемо њихове одговоре до 
краја месеца“, најављује Миљковић.

План је да до краја 2018. године буде отворено још 500 радних места, што ће, пре-
ма његовим речима, бити главни покретач привредног развоја ове општине.

Додела уговора о запошљавању и самозапошљавању

Посао за 250 радника у фабрици „Трендтекса“ у Белој Паланци

Национална служба за запошљавање и Град Ниш обезбедили су средства у износу од 54,5 
милиона динара за реализацију програма и мера активне политике запошљавања. У питању су 
јавни радови, субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих 

на новоотвореним радним местима, субвенције за самозапошљавање и програм стручне праксе, 
којима је укупно обухваћено 365 лица

До сада је 150 радника прошло обуку за рад у фабрици текстила која ће, како кажу у општини, 
ускоро отворити погон у Белој Паланци. Хала ће, према најавама, бити завршена до средине 

новембра, а у току је набавка опреме

СУБВЕНЦИЈАМА ДО ВЕЋЕ ПРИВРЕДНЕ АКТИВНОСТИ

ПОКРЕТАЧ ПРИВРЕДНОГ РАЗВОЈА

Владан Крстић
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СОЦИЈАЛНО ОДГОВОРНА ДРЖАВА
Социјалне карте – велики корак напред

Министар за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић каже за 
РТС да би увођење социјалних карата био велики и квалитативни искорак напред, јер би 

допринеле праведнијој расподели помоћи и спречавању било каквог вида злоупотреба

Зоран Ђорђевић је гостујући у Дневнику РТС-а истакао да је на-
прављeн план за израду социјалних карата, као и да ће се зајед-
но са Mинистарством за рад, запошљавање, борачка и социјал-
на питања и Владина канцеларија укључити у тај пројекат.

„То ће бити велики и квалитативни искорак напред, јер ће наши 
грађани и грађанке добити праведнију расподелу онога што држава 
сада може да им пружи“, навео је Ђорђевић и додао да је циљ онемо-
гућити било какав вид злоупотребе.

„Највећа предност је што ће убудуће наши грађани по аутома-
тизму да добијају социјалну помоћ. Држава жели да буде друштвено 
одговорна, да препозна онога ко треба да добије социјалну помоћ и да 
нема потребе за администрацијом и чекањем у редовима. Желимо да 
притужбе грађана када је у питању администрација анулирамо. Када 
овај систем буде заживео имаћемо тачан увид где држава треба да 
делује у будућности и шта треба да се исправи“, истакао је министар.

Први резултати 2019.
Најављена дигитализација помоћи ће да се заокружи сис-

тем социјалних карата. Како је министар рекао, Србија има новца у 
буџету за то, а постоји и подршка из иностранства у виду новца из 
претприступних фондова, а не изостаје ни консензус у Влади, као ни 
подршка председнице. 

„Оформљен је тим стручних људи, а паралелно се покрећу прего-
вори са осталим државним органима о томе како ће се у будућности 
даље обављати размена података“, рекао је Ђорђевић и најавио да ће 
од 1. јануара Министарство радити заједнички са Владом, која прави 
аналитичку базу у сврху социјалних карата.

„Прве резултате ћемо имати већ у првој половини следеће годи-
не, а неке укрштене анализе крајем године, да би од 2019. систем пот-
пуно заживео. Циљ је да подела социјалне помоћи буде праведнија, а 
држава ће на једном месту имати све податке“, поручио је Ђорђевић.

Како ће систем функционисати у пракси
Како ће систем изгледати у пракси, министар је илустровао при-

мером да неке особе које су удаљене могу очекивати да им поштар уз 
пензију донесе и социјалну помоћ. „Држава осећа одговорност према 
тој особи и помоћи ће јој и без њеног аплицирања“, објаснио је Ђорђевић.

Уз помоћ социјалних карата требало би да престане практично 
једнако субвенционисање свих грађана. Тако би они који зарађују 
више почели да плаћају пуну цену појединих услуга, док би сиро-
машнији добијали попуст. 

Поједини стручњаци наводе да социјалне карте помажу против 
стигматизације, јер није мали број оних које је срамота да траже помоћ. 

„Довољно је да са личном картом одете у центар за социјални 
рад који ће бити повезан са разним базама, институцијама, Пореском 
управом, Националном службом за запошљавање, полицијом. На тај 
начин имаћемо тачан увид да ли је неко стварно социјални случај 
или не“, каже Јелена Жарковић, директорка Фондације за развој еко-
номских наука.

Процењује се да је у Србији око четвртина становништва у ризику 
од сиромаштва, док око 600.000 грађана прима социјалну помоћ.

     
САРАДЊА СРБИЈЕ И ФИНСКЕ ПО ПИТАЊУ

СОЦИЈАЛНИХ КАРАТА
   Државни секретар у Министарству за рад, запошљавање, борач-
ка и социјална питања Ненад Нерић боравио је у званичној посети 
Републици Финској, где је разговарао са сталном секретарком у 
Министарству за социјална питања и здравље Паивом Силанауком.
   Нерић је својој саговорници предочио да ресорно министарство 
настоји да у оквиру свог делокруга рада унапреди сарадњу са дру-
гим државама у циљу успостављања високог стандарда у систе-
му функционисања и да сарадњу са Републиком Финском види на 
пољу социјалне политике.
   Секретарка Силанауке истакла је предности финског социјалног 
система са нагласком на управљању базом података и ту препо-
знала могућност за размену искустава са Републиком Србијом, 
имајући у виду да Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања има у плану увођење система социјалних кара-
та. Паиви Силанаука навела је да, у тој земљи, у реформи социјал-
не заштите учествују министарства здравља и социјалних питања, 
финансија, привреде и запошљавања, образовања и културе, што 
показује да држава велику пажњу придаје социјалној сигурности 
својих грађана. На крају разговора закључила је да су мере со-
цијалне заштите у нашој земљи у складу са савременим тенден-
цијама и европским програмима.

     
ЗАШТО ЈЕ ФИНСКА РАЈ

   Ова земља је по свом социјалном, образовном и здравственом 
систему готово социјалистичка утопија. Школовање на факулте-
тима је бесплатно за све. За незапослене је бесплатно лечење у 
државним установама, док запослени плаћају партиципацију три 
пута годишње, након чега су сви прегледи бесплатни. 
   За децу је све бесплатно, почев од здравствене заштите, до шко-
ле. Вртићи се плаћају, међутим цене приватних и државних вртића 
су практично изједначене, јел разлику у цени плаћа финска влада.
   Поред тога што је студирање бесплатно (осим оброка и прево-
за чије трошкове студент сноси сам), сваки студент има опцију да 
ради пола радног времена док студира (20 сати недељно). Поред 
плате, финска влада му за то време месечно даје још 550 евра 
бесповратне помоћи. Крајем маја, када се факултети распуштају, 
студенти имају могућност да раде пуно радно време и за те месеце 
не добијају помоћ. Такође, доступни су им кредити за студирање са 
веома ниском каматом - од 0,5 до 1 одсто, а оброк на факултетима 
(са предјелом, главним јелом и салатом) кошта око два евра.
   Незапослени примају од државе помоћ између 560 и 650 евра, 
што није довољно за живот, али како незапосленима држава 
плаћа и пола стана уколико живе са партнером или цео уколико 
живе сами, та сума је довољна за храну и остале потрепштине. Ако 
неко добије отказ јер је фирма у проблему, Финци примају 70 одсто 
плате у наредних 12 до 18 месеци.



Посао у аутомобилској индустрији

Одржана трибина о положају младих у Ваљеву

„Делфи“ у Србији запошљава више од 3.000 људи, а до краја 2017. године у плану је 
запошљавање великог броја нових радника из Новог Сада и околних општина

Свако ко је спреман на мобилност, флексибилан, спреман да учи и у току живота промени две 
до три каријере, лако ће се запослити. Активност и флексибилност зависе од појединца

ОТВОРЕНА ВРАТА „ДЕЛФИЈА“

НЕ ЧЕКАЈ ДА ПОСАО НАЂЕ ТЕБЕ

„Делфи Аутомотив“ (Delphi Automotive) је компанија високих тех-
нологија која интегрише безбедна, еколошка и боље повезана решења 
за аутомобилску индустрију. Ова компанија у Србији запошљава више 
од 3.000 људи, а у плану је запошљавање више стотина нових радни-
ка до краја 2017. Потребни су им људи на различитим позицијама, 
укључујући оператере на монтажи и сечењу (производни радници), ма-
гационере и мајсторе на одржавању, али и инжењере, као и стручњаке 
за финансије, људске ресурсе, логистику и квалитет.

У зависности од позиције у обзир могу доћи и кандидати без рад-
ног искуства. На пример, за позицију оператера у производњи довољна 
је завршена само основна школа. Такође, инжењерски техничар може 
да започне каријеру без претходног релевантног радног искуства, али 
са техничким знањем са факултета. Заинтересовани кандидати могу 
конкурисати на више начина: путем мејла - delphiposao@delphi.com, теле-
фоном на 060/8892-534, путем поште - Привредникова 20, Нови Сад или 
тако што ће своју радну биографију убацити у CV кутију које ја поставље-
на у приземљу „Спенса“ (испред пекаре „Жеки“). 

Из компаније позивају све заинтересоване кандидате да дођу 
на „Отворена врата“ која се сваке недеље организују у Новом Саду, 
Зрењанину, Бачкој Паланци, Србобрану, Тителу, Врбасу, Новом Бечеју. 
Том приликом кандидати се могу не само информисати о фирми већ 
и остати на интервјуу за посао. Повратну информацију о исходу ин-
тервјуа кандидати добијају у року од 15 радних дана.

Да би обавили интервју незапослени не морају бити на евиден-
цији НСЗ, а у обзир долазе и кандидати који желе промену посла.

На иницијативу чланице Градског већа 
Драгане Терзић, у Ваљеву је почетком но-
вембра, у сали Скупштине града, одржана 
трибина под називом „Не чекај да посао нађе 
тебе“. На трибини су говориле и Зорица Ми-
хаиловић, власница приватне агенције за 
запошљавање „Вестон“ из Ваљева и Рада Се-
вић, саветница за запошљавање у НСЗ - Фи-
лијала Ваљево.

Обраћајући се присутнима на отварању 
скупа, Драгана Терзић је казала да млади и 
незапослени у овом граду нису довољно ин-
формисани о могућностима за тражење пос-
ла, о томе како написати радну биографију, 
како се припремити за разговор са послода-
вцем, о услугама које пружа НСЗ са циљем 
да се повећају шансе за запошљавање.

„Нагласила бих пример добре праксе Тех-
ничке и Пољопривредне школе, које образују 
кадрове спремне и обучене да раде код посло-
давaца, као и Економску школу, у којој уче-
ници пролазе припремне радионице на тему 
писања конкурсне документације и разговора 
за посао“, рекла је на отварању скупа Драга-
на Терзић и додала: „Привредни амбијент није 
једноставан. Морамо дати идеје шта свако 
може сам да уради да би био активнији у тра-
жењу посла и конкурентнији на тржишту“. 

„Често нам се јављају млади који сма-
трају да је ово посебно тешко време, да нема 
смисла да траже посао или очекују од других 
да то учине за њих. Ја сам практичар и изно-
сим примере људи који су својом упорношћу, 

залагањем и учењем савладали бројне пре-
преке на пољу посла и личног усавршавања. 
Свако ко је спреман на мобилност, флекси-
билан, спреман да учи и у току живота про-
мени две до три каријере, лако ће се запос-
лити. Активност и флексибилност зависе од 
појединца“, изнела је своја запажања Зорица 
Михаиловић, власница приватне агенције за 
запошљавање са дугогодишњим интерна-
ционалним искуством.

Рада Севић је истакла важност дожи-
вотног учења, које није инстант категорија, 
већ континуиран процес који траје цео жи-
вот. Промовисањe рада, знања, залагања као 
вредности, заједнички је подухват свих - од 
породице, преко школе, институција, друшт-
ва, медија. Kао позитивни примери поменути 
су „Кућа добрих вести“ и „Приче са душом“, 
блог Ненада Благојевића, који промови-
шу праве вредности и људе који су успели 
својим радом, трудом и залагањем.  

„Циљ је да се млади покрену, информи-
шу, активно укључе у тражење посла и рад 
на себи“, рекла је Рада Севић. Она је пред-
ставила активности које предузима НСЗ у 
раду са младима и незапосленима: клубове 
за тражење посла, обуке за активно тражење 
посла, тренинг самоефикасности, мотива-
ционо-активационе обуке и сл.

„На обукама заједнички препознајемо по-
тенцијале и компетенције полазника - знања, 
вештине, искуство, личне карактеристике, до-
бро их упакујемо и презентујемо послодавцу, 

и то повећава шансе за запошљавање. Такође, 
истичемо важност реалне самопроцене, по-
стављања циљева запошљавања, као и разме-
не информација и искустава. Полазници уче 
како написати квалитетну конкурсну докумен-
тацију и припремити се за разговор са посло-
давцем и усвајају технике пословне комуника-
ције и електронског бонтона“, објаснила је Рада 
Севић и упутила савет младима да док тражe 
посао раде на себи, да похађаjу обуке, курсеве, 
наставe школовање или пак волонтираjу, што је 
такође вид радног искуства. Као одличну при-
лику за младе незапослене Ваљевце навела је 
Стартит центар, где се организују бесплатни ин-
форматички курсеви и конференције.

Она је информисала учеснике трибине и 
о субвенцијама за запошљавање НСЗ, програ-
му стручне праксе, програму стицања прак-
тичних знања и вештина, о обукама за позна-
тог послодавца, програму преквaлификације 
и доквалификације, обукама за тржиште 
рада, као и обукама за започињање сопстве-
ног бизниса, нагласивши да су запослени у 
НСЗ увек на располагању да свима заинтере-
сованима пруже помоћ и савете. 

Трибина је привукла велики број мла-
дих незaпослених људи, што говори да су 
они заинтересовани за тражење посла, само 
треба интензивније радити на њиховом ак-
тивизму, информисаности и мотивацији.
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Рада Севић

     
ТЕРМИНИ„ОТВОРЕНИХ ВРАТА“ У НОВЕМБРУ:

- понедељком од 10.00 у Новом Саду (НСЗ) и Зрењанину
  (Гимназијска 7)
- уторком од 10.00 у Бачкој Паланци 
- средом од 10.00 у Србобрану (НЗС)
- четвртком од 10.00 у Тителу (општина)
- четвртком од 13.00 у Мошорину (месна заједница)
- уторком од 17.00 и петком од 10.00 у Врбасу (општина)
- петком од 10.30 у Кули (општина)



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

СЛОБОДНA РАДНA МЕСТA

504
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                               13
Медицина                                          14
Пољопривреда                                17
Ветерина                              17
Индустрија и грађевинарство              17 
Наука и образовање                          18

Бесплатна публикација о запошљавању 915.11.2017. |  Број 751 |   
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               Администрација и управа

БЕОГРА Д
ИСПРАВКА ОГЛАСА

МИНИСТАРСТВО ДРЖАВНЕ УПРАВЕ 
И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ
11000 Београд, Бирчанинова 6

тел. 011/2646-939

Оглас објављен 8. новембра 2017. године у публика-
цији „Послови“ исправља се у тачки VIII Докази који се 
прилажу уз пријаву на конкурс, и то тако што се брише 
алинеја 8: за радно место под редним бројем 3: ориги-
нал или оверена фотокопија доказа о радном искуству 
у струци на пословима ревизије, финансијске контроле 
или на рачуноводствено-финансијским пословима. У 
осталом делу јавни конкурс за попуњавање упражње-
них радних места остаје непромењен.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЦЕНТАР ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ

НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ
Београд, Немањина 11

На основу чл. 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(„Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09 и 99/14), 
члана 17 став 1, члана 20 ст. 1 и 2 Уредбе о спровођењу интер-
ног и јавног конкурса за попуњавање радних места у држав-
ним органима („Службени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен 
текст и 109/09) и Закључака Комисије за давање сагласнос-
ти за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код 
корисника јавних средстава 51 бр. 112-4047/2017 од 05. маја 
2017. године и 51 бр. 112-5821/2017 од 27. јуна 2017. године, 
Центар за истраживање несрећа у саобраћају оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА У ЦЕНТРУ ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 
НЕСРЕЋА У САОБРАЋАЈУ

I Орган у коме се радна места попуњавају: Центар за 
истраживање несрећа у саобраћају, Немањина 11, Београд, 
матични број: 17862111, ПИБ: 108160095

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за истраживање 
несрећа у ваздушном саобраћају, 

звање саветник
Сектор за истраживање несрећа у 

ваздушном саобраћају
1 извршилац

Опис послова: обавља истражне радње и са њима повезане 
студијско аналитичке послове у вези са утврђивањем узрока 
несрећа ваздухоплова; координира пословеса организација-
ма и институцијама које су ангажоване од стране Центра на 
пословима техничког и лабараторијског испитивања узора-
ка сакупљених у поступку истраживања удеса и озбиљних 
незгода; припрема материјале за израду извештаја у вези са 
узроцима несрећа; прикупља елементе потребне за израду 
анализе ризика из базе расположивих података из домаћих 
и међународних извора; сарађује са надлежним државним 
и судским органима приликом спровођење истраге ради 
утврђивања узрока несрећа ваздухоплова; стара се о потре-
бама за опремом и материјално-техничким и финансијских 
средставаза обављање истраживања несрећа; учествује у 
реализацији обуке и оспособљавања лица укључених у рад 
Радних група за истраживања несрећа; прати стандарде, 
препоруке, домаће и међународне прописа из области ваз-
душног саобраћаја у вези са узроцима несрећа ваздухоплова 
и обавља стручне послове у поступку хармонизације пропи-
са са међународном регулативом; обавља и друге послове 
по налогу помоћника главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области саобраћајно инжењерство или из научне 
односно стручне области машинско инжењерствона основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факулте-
ту,положен државни стручни испит, најмање три година рад-
ног искуства у струци, односно најмање три година радног 
искуства у ваздухопловству, познавање енглеског језика и 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у 
ваздушном, железничком и водном саобраћају - усмено; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - про-
вераваће се писмено, стандардизованим тестовима; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације 
- усмено.

2. Радно место за међународну 
сарадњу, звање саветник

Сектор за истраживање несрећа 
у железничком саобраћају и 

међународну сарадњу
1 извршилац

Опис послова: припрема предлоге за закључивање мулти-
латералних и билатералних споразума и остварује сарадњу 
са радним телима међународних организација; стара се о 
извршавању обавеза који произилазе из билатералних и 
мулилатералних споразума, као и обавеза које произилазе из 
чланства Републике Србије у међународним организацијама; 
врши обраду података, студија и анализа које је потребно 
доставити међународним организацијама; прати стандар-
де, препоруке и друге прописа међународних организација 
из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја 
ради хармонизације домаћих прописа са међународним 
(ICAO, ECAC, EU, Eurocontrol, IATA и сл.); сарађује са надлеж-
ним органима земаља потписница ECAA споразума и EASA 
и обавља стручне послове у поступку приступања Европ-
ској мрежи тела за безбедносна истраживања у цивилном 
ваздухопловству, железничком и водном саобраћају; врши 
упознавање са ваздухопловном, железничком и терминоло-
гијом у водном саораћају, терминологијом и фразеологијом 
на српском и енглеском језику; преводи акте и документа-
цију и обавља послове симултаног превођења на састанцима 
и преговорима; обавља  и друге послова по налогу помоћни-
ка главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области у оквиру образовно-научног поља друштве-
но-хуманистичких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, најмање три године радног искуства у струци, односно 
најмање три године радног искуства у ваздушном или желез-
ничком или водном саобраћају, знање енглеског језика и 
познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о јавним набавкама, Закона о истраживању несрећа у 
ваздушном, железничком и водном саобраћају - усмено; 
вештине аналитичког резоновања и логичког закључивања, 
организационе способности и вештина руковођења - про-
вераваће се писмено, стандардизованим тестовима; позна-
вање рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
познавање енглеског језика - усмено; вештина комуникације 
- усмено.

3. Радно место за аналитичке 
послове и рад на информационом 

систему, млађи саветник
Сектор за истраживање несрећа 
у водном саобраћају, анализу и 

превенцију узрока несрећа
1 извршилац

Опис послова: прикупља податке у вези са утврђивањем 
узрока несрећа и учествује у припреми извештаја; пра-
ти стандарде, препоруке, домаће и међународне прописа 
из области ваздушног, железничког и водног саобраћаја у 
вези са превенцијом удеса ваздухоплова, воза или плови-
лаи координира размену информација ради утврђивања 
узрока несрећа и спречавања настајања истих или сличних 
догађаја; учествује у анализи ризика на бази расположивих 
података из домаћих и међународних извора; стара се о 
успостављању, раду и безбедности информационог система 
Центра и обезбеђује имплементацију софтвера за надзор и 
управљање системом; израђује и ажурира веб презентацију 
Центра; обавља послове на ECCAIRS информационом систе-
му(European Co-ordination Centre for Aviation Incident Reporting 
Systems); обавља и друге послове по налогу помоћника 
главног истражитеља.

Услови: стечено високо образовање из научне односно 
стручне области саобраћајно инжењерство или из научне 
односно стручне области машинско инжењерствона основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 
бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним сту-

дијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на факулте-
ту, завршен приправнички стаж или најмање пет година рад-
ног стажа у државним органима, положен државни стручни 
испит, познавање енглеског језика, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање Зако-
на о истраживању несрећа у ваздушном, железничком и 
водном саобраћају - усмено; вештине аналитичког резоно-
вања и логичког закључивања, организационе способности 
и вештина руковођења - провераваће се писмено, стан-
дардизованим тестовима; познавање рада на рачунару - 
практичним радом на рачунару; познавање енглеског језика 
- усмено; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Чакорска 6

IV Рок за подношење пријава на конкурс: осам дана и 
почиње да тече наредног дана од дана објављивања у перио-
дичном издању огласа Националне службе за запошљавање.

V Лице која је задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу: Ена Мандић, телефон 011/4144-425.

VI Aдреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
Центар за истраживање несрећа у саобраћају, 11000 Београд, 
Немањина 11, са назнаком: „Пријава за јавни конкурс“ и наводом 
радног места за које се пријава подноси.

VII Датум оглашавања: 15. новембар 2017. године

VIII Oпшти услови за рад на радном месту: 
држављанство Републике Србије, да је учесник конкур-
са пунолетан, да учеснику конкурса раније није прес-
тајао радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа и да није осуђиван на 
казну затвора од најмање шест месеци.

IX Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс за 
сва радна места: пријава за конкретно радно место са кон-
такт адресом и бројем телефона; биографија са наводима о 
досадашњем радном искуству; оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе којом 
се потврђује стручна спрема; оригинали или оверене фото-
копије доказа о радном искуству у струци (потврде, решења 
и други акти из којих се може утврдити на којим послови-
ма, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено 
радно искуство у струци); оверена фотокопија радне књи-
жице; оригинал или оверена фотокопија уверења о положе-
ном државном стручном испиту за рад у државним органи-
ма, односно правосудном испиту; други докази о стеченим 
знањима и вештинама.

Сви докази се прилажу у оригиналу или фотокопији која је 
оверена у општини или суду (не важи за доказе из последње 
тачке) или код јавног бележника.

Сви докази прилажу се на српском језику, у супротном морају 
бити преведени и оверени од стране овлашћеног судског 
тумача (не важи за доказе из последње тачке).

Диплома којом се потврђује стручна спрема, а која је стечена 
у иностранству мора бити нострификована.

Поред тога: 
• за радно место под бројем 1: оригинал или оверена 
фотокопија доказа о најмање три године радног искуства 
у струци, односно најмање три године радног искуства у 
ваздухопловству (потврда, решење и други акти којима се 
доказује на којим пословима, у ком периоду и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство); 
• за радно место под бројем 2: оригинал или оверена 
фотокопија доказа о најмање три године радног искуства у 
ваздушном или железничком или водном саобраћају (потвр-
да, решење и други акти којима се доказује на којим посло-
вима, у ком периоду и са којом стручном спремом је стечено 
радно искуство); 
• за радно место под бројем 3: оригинал или оверена 
фотокопија доказа о завршеном приправничком стажу или 
најмање пет година радног стажа у државним органима 
(потврда, решење и други акти којима се доказује на којим 
пословима, у ком периоду и са којом стручном спремом је 
стечено радно искуство).

X Провера оспособљености, знања и вештина канди-
дата у изборном поступку: Са кандидатима чије су прија-
ве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашена радна места, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина у изборном поступку обавиће се у просторија-
ма Палате „Србија“, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 2 
и Центра за истраживање несрећа у саобраћају, Чакорска 6, 
почев од 27.11.2017. године, o чему ће учесници конкурса бити 
обавештени телефонским путем или електронском поштом на 
контакте које су навели у пријави.

Администрација и управа 



Бесплатна публикација о запошљавању 1115.11.2017. |  Број 751 |   

Напомене: Кандидати заснивају радни однос на неодређено 
време, место рада је Београд, Чакорска 6. Кандидати који конку-
ришу на више радних места подносе појединачне пријаве у који-
ма наводе уз коју од пријава су приложили тражена документа. 
Пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу 
или фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележ-
ника, као и непотпуне, неблаговремене, недопуштене и нера-
зумљиве пријаве биће одбачене закључком Конкурсне комисије.

Државни службеник који се пријављује на конкурс, уместо 
уверења о држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или премештају на 
радно место у органу у коме ради или решење да је нерас-
поређен. Кандидати који први пут заснивају радни однос 
у државном органу подлежу пробном раду у трајању од 6 
месеци. Кандидати који немају положен државни стручни 
испит примају се на рад под условом да положе државни 
стручни испит до окончања пробног рада.

Кандидати са положеним правосудним испитом уместо дока-
за о положеном државном стручном испиту подносе доказ 
о положеном правосудном испиту. Сваки круг у селекцији 
кандидата биће елиминациони. Центар не врши дискрими-
нацију на основу расе, боје коже, пола, вере, национално-
сти и етничког порекла или инвалидитета. Конкуренција се 
заснива на квалитету и отворена је за све који испуњавају 
прописане услове. 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. Конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је 
именовао в.д. директор - в.д. главни истражитељ Центра за 
истраживање удеса и озбиљних незгода.

Овај оглас објављује се на огласној табли Центра, на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима, на пор-
талу еУправе, на огласној табли, интернет презентацији и 
периодичном издању огласа Националне службе за запо-
шљавање.

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА ЉУДСКЕ РЕСУРСЕ

УПРАВА ЗА ТРАДИЦИЈУ, СТАНДАРД
И ВЕТЕРАНЕ

Расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За пријем лица из грађанствa у својству цивилних 
лица на служби у Министарству одбране у радни 
однос на неодређено време ради попуне радних 

места у 

I Назив установе у којој се врши попуна радних мес-
та: Управа за традицију, стандард и ветеране

II Радна места која се попуњавају:

1. Референт за представке и 
сарадњу, С2С/ВСС

1 извршилац

2. Референт за имовинско-
правне послове и поделу станова 

корисницима војних пензија,
С2С/ВСС

1 извршилац
Заједничко за оба радна места

Општи услови:
- да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
- да су здравствено и психофизички способни за рад у 
Министарству одбране и Војсци Србије, 
- да им раније није престајао радни однос у државном органу 
због теже повреде дужности из радног односа,
- да се против њих не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности и да нису 
осуђивани на казну затвора од најмање 6 месеци,
- да су безбедносно проверени и да нема безбедносних 
сметњи за пријем на радна места на која конкуришу.  

Посебни услови:
- завршен правни факултет,
- познавање рада на рачунару (положени модули 3, 4, 6 и 7 
по ECDL стандарду).

Изборни поступак: У изборном поступку биће примење-
на тачка 4. Критеријума за израду листе кандидата за пот-
ребе селекције у оквиру каријерног вођења и саветовања у 
Министарству одбране и Војсци Србије Одлуке о утврђивању 
мера за спровођење стратегије каријерног вођења и саве-

товања у Републици Србији Министарству одбране и Војсци 
Србије и Одлуке о изменама и допунама Одлуке о утврђи-
вању мера за спровођење стратегије каријерног вођења и 
саветовања у Републици Србији и Министарству одбране и 
Војсци Србије, а који обухватају:
1. просек оцена са последњег нивоа школовања (40% од 
укупног броја бодова),
2. психолошку процену кандидата (40% од укупног броја 
бодова),
3. разговор са кандидатима (20% од укупног броја бодова),
4. медицинско-здравствену процену,
5. безбедносну проверу.

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

О датуму, времену и месту обављања процене психолошких 
капацитета, кандидати ће бити благовремено обавештени 
писаним путем на имејл адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени 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 психолошких капаците-
та, уз њихову писану сагласност биће извршена безбедносна 
провера у складу са Правилником о безбедносним провера-
ма лица које обавља Војнобезбедносна агенција.

Кандидати који уђу у најужи избор пре пријема у радни 
однос доставиће лекарско уверење о здравственој способ-
ности за рад на радним местима на која су конкурисали.

Место рада: Београд.

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 15 
дана и почиње да тече наредног дана од дана када је јавни 
конкурс оглашен у „Службеном гласнику РС“. Текст конкурса 
биће објављен на веб-страници Министарства одбране Репу-
блике Србије, у дневном листу „Политика“ и периодичном 
издању огласа Националне службе за запошљавање. 

IV Лице задужено за давање обавештења о јав-
ном конкурсу: војни службеник Ружа Братић, телефон 
011/3203-472.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: 
поштом на адресу: Управа за традицију, стандард и ветера-
не, 11000 Београд, Немањина 15, или личном доставом у дело-
водству, са назнаком „За јавни конкурс“. 

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-
курс: Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, 
адреса становања, контак телефон, мејл адреса, назив и ред-
ни број радног места на које се конкурише, кандидати поред 
кратке биографије прилажу и следеће:

Заједничко за оба радна места: оригинал или оверена 
фотокопија дипломе којом се потврђује захтевана стручна 
спрема; уверење о држављанству (не старије од шест месе-
ци); извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац 
- не старије од шест месеци); уверење надлежног суда да се 
против кандидата не води кривични поступак због кривич-
ног дела за које се гони по службеној дужности (не старије 
од шест месеци); уверење надлежног органа МУП-а да кан-
дидат није кривично осуђиван казном затвора у трајању од 
најмање шест (6) месеци; уверење државног органа у којем 
је кандидат био на служби да му радни однос у државном 
органу није престао због повреде дужности из радног односа 
(само за лица која су била запослена у државној служби), 
оверену копију сертификата о познавању рада на рачуна-
ру, према стандарду ECDL, који обухвата ниво знања од 4 
модула (обрада текста - MS Word, табеларне калкулације - 
MS Excel, презентација - МS Power Point и модул Интернет и 
комуникације).

Сви докази се прилажу у оргиналу или у фотокопији која је 
оверена у општини, суду или од стране јавног бележника.

Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљи-
ве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној 
у општини, суду или код јавног бележника, биће одбачене 
закључком.

Сагласно одредби члана 125 Закона о Војсци Србије између 
кандидата који испуњавају услове конкурса, првенство под 
једнаким условима има супружник, односно члан породи-
це погинулог професионалног припадника Војске Србије, 
погинулог или умрлог од последица повреда задобијених на 
вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионал-
ног припадника Војске Србије премештеног из једног у друго 
место службовања.

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

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује 
министар одбране.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности: да орган прибави податке о 
којима се води службена евиденција или да ће то кандидат 
учинити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на сајту 
Министарства одбране - конкурси или лично у Управи за тра-
дицију, стандард и ветеране. Потписану изјаву је неопходно 
доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 
матичне књиге рођених; уверење из суда и МУП-а да се про-
тив лица не води кривични поступак, односно да лице није 
осуђивано на казну затвора у трајању од најмање 6 месеци; 
уверење државног органа у којем је кандидат био на служ-
би да му радни однос у државном органу није престао због 
повреде дужности из радног односа.

МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 и 55 Закона о државним службеницима 
(,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 
94/17), члана 17 став 1, члана 20 став 1 и 2, члана 21 и 22 
став 1 Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за 
попуњавање радних места у државним органима (,,Служ-
бени гласник РС”, бр. 41/07 - пречишћен текст и 109/09) и 
Закључка Комисије за давање сагласности за ново запо-
шљавање и додатно радно ангажовање код корисника јав-
них средстава 51 Број: 112-8155/2017 од 29. августа 2017. 
године, и Закључка Комисије за давање сагласности за ново 
запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника 
јавних средстава 51 Број: 112-10414/2017-1 од 25. октобра 
2017. године, Министарство привреде оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ

РАДНИХ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

I Орган у коме се раднo местo попуњава: Министарство 
привреде, Београд, Кнеза Милоша број 20. 

II  Раднa места која се попуњавају: 

1. Радно место за признавање 
иностраних исправа усаглашености, 

звање саветник
Група за именовање тела за 

оцењивање усаглашености, надзор 
и признавање иностраних исправа, 
Одсек за хармонизоване техничке 

прописе, именовање и надзор, Сектор 
за квалитет и безбедност производа

1 извршилац
Опис послова радног места: Спроводи поступак за при-
знавање иностраних исправа усаглашености из делокруга 
Групе и врши обраду захтева и припрему документације за 
потребе рада комисија за признавање иностраних исправа; 
припрема мишљења на предлоге решења о признавању 
иностраних исправа усаглашености која се доносе од стра-
не других надлежних министарстава и мишљења о примени 
прописа који се односе на признавања иностраних исправа 
усаглашености; припрема мишљења на захтеве физичких и 
правних лица и стара се о примени техничких прописа који 
се односе на групе производа из области личне заштитне 
опреме и учествује у изради ових приписа; учествује у раду 
радних група за израду предлога измена и допуна наведених 
прописа; учествује у припреми за преговоре и изради нацр-
та билатералних и мултилатералних споразума из области 
оцењивања усаглашености за закључивање ACAA споразума 
за поједине индустријске производе; сарађује са Привред-
ном комором, удружењима и асоцијацијама привредника за 
групе производа из области ПГ1; обавља и друге послове по 
налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне, односно стручне области у оквиру обра-
зовно научног поља друштвено-хуманистичких или технич-
ко-технолошких наука на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 
студијама, специјалистичким академским студијама, специја-
листичким струковним студијама, односно на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године или специјалис-
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тичким студијама на факултету; најмање три године радног 
искуства у струци; положен државни стручни испит; позна-
вање рада на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: познавање прописа 
у области техничког законодавства и оцењивања усаглаше-
ности производа (Закон о техничким захтевима за произво-
де и оцењивању усаглашености; Закон о стандардизацији; 
Закон о акредитацији) - усмено; знање енглеског језика - 
усмено; познавање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације - усмено.

2. Радно место за финансијско-
оперативне послове, звање саветник
Група за извршење буџета, Одељење 

за финансијске послове, Секретаријат 
Министарства
1 извршилац

Опис послова радног места: Прикупља документацију и 
податке за исплату преузетих обавеза из надлежности Гру-
пе; учествује у припреми нацрта решења о преносу потреб-
них буџетских средстава из надлежности Групе; припрема 
захтеве за преузимање обавеза и плаћање и захтева за 
промену квоте; обавља декриптовање фајлова са екстерног 
сервера Управе за трезор (исплатних листића, рекапитула-
ција, пореска пријава); припрема документацију за исплату 
трошкова за службена путовања у земљи и иностранству и 
исплату аконтација; припрема податке за обрачун и исплату 
по уговорима о делу и уговорима о привремено-повременим 
пословима, припрема податке за обрачун и исплату накнада 
запослених, солидарних помоћи и других личних примања; 
попуњава и подноси Појединачну пореску пријаву о обрачу-
натим порезима и доприносима-Образац ППП-ПД; обавља и 
друге послове по налогу руководиоца Групе.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо обра-
зовање из научне области економске науке или менаџмента 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистич-
ким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету; најмање три године радног искуства у струци; 
положен државни стручни испит; знање рада на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вештине које се 
проверавају у изборном поступку: Познавање прописа 
који уређују финансијско пословање буџетских корисника 
(Закон о буџетском систему; Уредба о буџетском рачуно-
водству; Правилник о систему извршења буџета Републике 
Србије; Уредба о накнади трошкова и отпремнини државних 
службеника и намештеника) - писмено, путем тестa и усме-
но; знање рада на рачунару - практичним радом на рачуна-
ру; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Ресавска 24, за радно место под 
бројем 1 и Београд, Кнеза Милоша 20, за радно место под 
бројем 2.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министарство 
привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, са назна-
ком: „За јавни конкурс“ и навођењем радног места за које се 
пријава подноси.

V Лице задужено за давање обавештења о конкурсу: 
Драгана Маркићевић (011/3642-833).

VI Oпшти услови за запослење на радном месту: 
држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса 
пунолетан; да учеснику конкурса раније није престајао рад-
ни однос у државном органу због теже повреде дужности из 
радног односа и да није осуђиван на казну затвора од нај-
мање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања у периодичном издању 
огласа „Послови“ Националне службе за запошљавање. 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству, уз коју треба назначити на 
које радно место се конкурише; изјава у којој се кандидат 
опредељује да ли ће сам прибавити податке о чињеницама о 
којима се води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо њега; 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 струч-
ном испиту за рад у државним органима; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потвр-
де, решења, уговори или други акти којима се доказује на 
којим пословима, са којом стручном спремом и у ком времен-
ском периоду је стечено радно искуство).

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

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

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 
странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 
Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву и сам, 
а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступ-
ка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује 
за једну од две могућности, да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција или да ће то кандидат учи-
нити сам. Наведену изјаву је могуће преузети на web стра-
ници Министарства привреде www.privreda.gov.rs. у делу 
јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места. 
Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведене доказе 
како би орган могао даље да поступа. 

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

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

X Meсто, дан и време када ће се спровести изборни 
поступак: Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви 
потребни докази и који испуњавају услове за рад на огла-
шеним радним местима, провера стручних оспособљености, 
знања и вештина, које се вреднују у изборном поступку, оба-
виће се почев од 4. децембра 2017. године у Палати “Србија”, 
Нови Београд, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно кри-
ло) и у просторијама Министарства привреде, Кнеза Милоша 
20, о чему ће кандидати благовремено бити обавештени на 
бројеве телефона које наведу у својим пријавама.

Напомене:
Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном 
органу, подлежу пробном раду у трајању од 6 месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита, примају се 
на рад под условом да тај испит положе до окончања проб-
ног рада. Сходно члану 9 Закона о државним службеницима 
којим је утврђено да су кандидатима при запошљавању у 
државни орган, под једнаким условима доступна сва радна 
места и да се избор кандидата заснива на стручној оспо-
собљености, знању и вештинама, кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у изборном 
поступку у односу на кандидате без положеног државног 
стручног испита. Кандидати са положеним правосудним 
испитом, уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљиве 
пријаве, као и пријаве уз које нису приложени сви потребни 
докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини или 
суду или код јавног бележника, биће одбачене закључком 
конкурсне комисије.

Овај оглас објављује се на web страници Mинистарства 
привреде www.privreda.gov.rs, web страници Службе за 
управљање кадровима www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, 
на огласној табли, интернет презентацији и периодичном 
издању огласа „Послови“ Националне службе за запошља-
вање. 

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.

НОВИ СА Д
УСТАНОВА ЗА ДЕЦУ И ОМЛАДИНУ

СОС ДЕЧИЈЕ СЕЛО
“Др МИЛОРАД ПАВЛОВИЋ”

21208 Сремска Каменица
Дечје село 1-13 и 2а и 2б

Директор
на мандатни период 4 године

УСЛОВИ: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, специјалистичке академске сту-
дије, специјалистичке струковне студије), односно на основ-
ним студијама у трајању од најмање 4 године и одговарајући 
академски, односно стручни назив утврђен у области прав-
них, психолошких, педагошких и андрагошких наука, спе-
цијалне едукације и рехабилитације, социолошких, политич-
ких, економских или медицинских наука, најмање 5 година 
радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидати треба да доставе: оверену 
фотокопију дипломе; доказ о радном искуству; програм рада 
за мандатни период; извод из матичне књиге рођених; уве-
рење о држављанству; лекарско уверење; уверење да нису 
кажњавани за кривична дела која их чине неподобним за 
обављање послова и задатака у установи, односно да нису 
кажњавани за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив живота и тела, против слобода и права човека и грађа-
нина, против права по основу рада, против части и угледа, 
против полне слободе, против брака и породице, против 
службене дужности, као и против уставног уређења и без-
бедности Републике Србије. Документација коју кандидат 
прилаже не сме бити старија од шест месеци. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс”. Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
огласа.

СОМБОР
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА СОМБОРА

25000 Сомбор, Трг цара Уроша 1
тел. 025/468-105

Расписује конкурс за попуњавање функције: 

Правобранилац града Сомбора
орган у коме се попуњава функција - 
Правобранилаштво града Сомбора, на 

5 година
1 извршилац

Заменик правобраниоца
орган у коме се попуњава функција - 
Правобранилаштво града Сомбора, на 

5 година
2 извршиоца

Опис послова: послови правне заштите имовинских права 
и интереса града Сомбора на основу Закона и других пропи-
са донетих у складу са Уставом и законом.

УСЛОВИ: За правобраниоца и заменика правобраниоца 
може бити постављен држављанин Републике Србије који 
испуњава опште услове за рад у органима јединице локалне 
самоуправе, који има звање дипломираног правника и стече-
но високо образовање на основним академским студијама у 
обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, 
мастер струковним студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, односно 
на основним студијама у трајању од најмање четири године 
или специјалистичким студијама на факултету, који је поло-
жио правосудни испит, достојан је правобранилачке функ-
ције и има најмање пет година радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
области из делокруга Правобранилаштва града Сомбора - 
увидом у податке из пријаве и разговором. Рад на положају 
траје пет година, а место рада је Сомбор, Трг цара Уроша 
1. Рок за подношење пријаве на конкурс је 15 дана. Рок 
почиње да тече наредног дана од дана када је Јавни кон-
курс објављен у публикацији “Послови” Националне службе 
за запошљавање.

Садржина пријаве на јавни конкурс: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, адресу становања, кон-
такт телефон, податке о образовању, податке о врсти и 
дужини радног искуства, с кратким описом послова на којима 
је кандидат радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и 

Администрација и управа 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА
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одговорности на тим пословима, податке о стручном усавр-
шавању и податке о посебним областима знања. Пријава 
мора бити својеручно потписана.

Докази који се прилажу уз пријаву: уверењe о држављан-
ству; извод из матичне књиге рођених; доказ о стручној спреми; 
исправе којима се доказује 5 година радног искуства у правној 
струци после положеног правосудног испита (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима, са којом 
стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство 
у правној струци после положеног правосудног испита); доказ 
о положеном правосудном испиту; уверење да кандидат није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање 
шест месеци - издато од полицијске управе. Сви докази при-
лажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена код јавног 
бележника, органа управе или у суду.

Адреса на коју се подносе пријаве: Градско веће града 
Сомбора, Сомбор, Трг цара Уроша 1, са назнаком „За јавни 
конкурс - попуњавање функције (навести назив функције за 
коју се подноси пријава)”.

Лице задужено за давање обавештења о конкур-
су, сваког радног дана у времену од 8 до 14 часова: 
Невена Росић, начелник Одељења за скупштинске и извршне 
послове, тел. 025/468-105.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у ориги-
налу или фотокопији овереној код јавног бележника, органа 
управе или у суду, биће одбачене. Конкурс се објављује на 
интернет страници града Сомбора, на огласној табли органа 
Града Сомбора и у публикацији “Послови” Националне служ-
бе за запошљавање. У Одељењу за скупштинске и извршне 
послове Градске управе града Сомбора се може извршити 
увид у делокруг функције која се попуњава, а која је предмет 
конкурса.

        Трговина и услуге

UTR „BOSS“
Суботица, Матије Корвина 7-8

тел. 065/968-7777
e-mail: posao@bosscaffe.com

Конобар - шанкер
15 извршилаца

Опис посла: послови конобара и шанкера у ресторану - пице-
рији.

Кувар
10 извршилаца

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и пица.

Посластичар
10 извршилаца

Опис посла: послови посластичара у ресторану - пицерији.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне спреме, оба-
везно радно искуство у траженом занимању. Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, рад у сменама, послодавац 
пружа подршку приликом запошљавања брачних парова 
(другом супружнику пружа помоћ у обезбеђивању запос-
лења код другог послодавца у Суботици). Трајање конкур-
са: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
и-мејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице за кон-
такт Ивана Чакић.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Касир/касирка
на одређено време 12 месеци, за рад у 

Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: продавање робе из асортимана послодавца, 
наплаћивање продате робе по важећим ценама уз издавање 
фискалног рачуна, вршење примопредаје касе и послова и 
предаје пазара на крају смене, љубазно и коректно пона-
шање према купцима и колегама, поседовање уредне сани-
тарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен је смештај, рад је у сменама. Послодавац организује 
обуку за рад на каси. Потребна је прецизност и одговорност 
запослених лица у раду са новцем. Неопходно је да кандида-

ти буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, комуни-
кативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно 
исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) 
- плус бонуси и награде. Трајање конкурса до попуне рад-
ног места. Кандидати треба да се јаве надлежном саветнику 
за запошљавање ради пријављивања за групни разговор са 
послодавцем.

„TOKRAM COMPANY“
DOO VRŠAC

Точилац горива
на одређено време 12 месеци,

за рад у Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да наточе гори-
во, наплаћивање продатог горива по важећим ценама уз 
издавање фискалног рачуна, вршење сменског и дневног 
пописа горива, по завршетку посла у задњој смени обезбеђи-
вање инвентара и објекта од евентуалне штете, љубазно и 
коректно понашање према купцима и према колегама, уред-
но подвргавање санитарном прегледу и поседовање уредне 
санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. Обез-
беђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад. Послодавац 
организује обуку за дато радно место. Потребна је прециз-
ност и одговорност у раду са новцем: Неопходно је да канди-
дати буду спремни на тимски рад, вредни, одговорни, кому-
никативни, спремни да уче и напредују. Послодавац редовно 
исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 дин (нето) 
- плус бонуси и награде. Трајање конкурса: до попуне радног 
места.

VERIEST VENTURE SERBIA
Нови Београд

Милентија Поповића 5а

Инжењер верификације
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, радно искуство 36 
месеци. Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај, обезбеђена 
исхрана. Трајање конкурса: до попуне. Потребно је да канди-
дати шаљу пријаве на имејл: office-bg@veriests.com.

СРПСКА РЕЧ
11000 Београд, Вука Караџића 8

тел. 011/3288-026

Конобар - шанкер
на одређено време

УСЛОВИ: IV или III степен стручне спреме угоститељске 
струке; 6 месеци радног искуства на наведеним пословима; 
енглески језик - средњи ниво. Кандидати треба да се јаве 
на наведени број телефона. Рок за пријављивање је до 
08.12.2017. године. Напомена: рад у Кафеу “Змај”.

“IDEAL FINANCE” DOO
11080 Земун, Карађорђева 9

Дипломирани економиста - 
приправник

на одређено време од 3 месеца
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, 
енглески језик (средњи ниво), знање рада на рачунару 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook).

Дипломирани економиста
на одређено време од 3 месеца

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, економски факултет, 
енглески језик (средњи ниво), знање рада на рачунару 
(Windows, Word, Excel, Explorer, Outlook), 36 месеци искуства 
у банкарском пословању. 

ОСТАЛО: Кандидати своје пријаве могу слати у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса на e-mail: savic.
idealfinance@gmail.com или се могу пријавити путем броја 
телефона 060/3033-396.

„КОПАОНИК“ АД БЕОГРАД
11000 Београд, Змај Јовина 3

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

Заменик директора
за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: економија, грађевинар-
ство, архитектура и право; знање рада на рачунару; пожељ-
но знање енглеског језика; искуство у трговини грађевин-
ским материјалом: 36 месеци.

Руководилац Комерцијалне службе
за рад у Нишу

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: економија, грађевинар-
ство, архитектура и право; знање рада на рачунару; пожељ-
но знање енглеског језика; искуство у трговини грађевин-
ским материјалом: 36 месеци.

„COVERIS RIGID SERBIA“ DOO
ЗРЕЊАНИН

Зрењанин, Темишварски друм бб

Књиговођа
на одређено време

Опис посла: праћење законске регулативе и промене, месеч-
ни и годишњи извештаји, обрачун ПДВ-а.

УСЛОВИ: VI/1 степен, економиста за финансије, рачуновод-
ство и банкарство, VI/2 степен, економиста, VII/1 степен 
дипломирани економиста, VII/2 степен мастер економиста; 
радно искуствио: 6 месеци; возачка дозвола Б категорије, 
основна информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook). Слање пријава на и-мејл: izabela.tot@coveris.com 
или на портирници предузећа. Трајање конкурса: 24.11.2017.

„ТИМ ТРАВЕЛ“ ДОО
11000 Београд

Џорџа Вашингтона 52
e-mail: mirko.t@trimtravel.rs

Менаџер продаје аранжмана
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: VII/1, VI или IV степен стручне спреме туристич-
ког смера, основна информатичка обука, енглески језик - 
средњи ниво. Кандидати треба да пошаљу свој CV на наве-
дену имејл адресу. Рок за пријављивање је 30 дана од дана 
објављивања огласа.

„ЛАСТВА“ ДОО
11070 Нови Београд

Бежанијских илегалаца 20
тел. 032/5120-775

e-mail: lastva@mts.rs

Магационер - фактуриста
пробни рад у трајању од 1 месеца, за 

рад на Новом Београду
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, радно искуство од 12 
месеци, рад у велепродајама школског и канцеларијског про-
грама, возачка дозвола Б категорије, познавање Ms Office. 
Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на имејл: 
lastva@mts.rs.

SUR „GRILL UNO M&M“
ПР МАРИАНА ВУЈАСИНОВИЋ

11070 Нови Београд
Партизанске авијације 27

тел. 063/400-993

Роштиљ мајстор
пробни рад од 1 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: III, II степен стручне спреме, без обзира на смер; 
без обзира на радно искуство. Рад у сменама, укључујући 
и ноћни рад. Рок за пријаву на конкурс је 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаве на конкурс - 
на контакт телефон 063/400-993, Софија Вујасиновић.

www.nsz.gov.rs
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В.И.А. БЕОГРАД ОГРАНАК
11070 Нови Београд, Милана Вујаклије 17

тел. 011/2779-563

Презентација и продаја тестова за 
контролу намирница и клиничку 

дијагностику
на одређено време од 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, инжењер микробио-
логије, молекуларне биологије, биохемије, технолог намир-
ница и сл.; знање енглеског језика, писаног и усменог, на 
нивоу вишег степена; возачка дозвола Б категорије, знање 
Ms Office; без обзира на радно искуство. Теренски рад. Рок за 
пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављивања у публи-
кацији „Послови“. Пријаве на конкурс слати на и-мејл: info@
viams.net.

VICONT VEKTOR DOO
11000 Београд, Кумодрашка 380

тел. 011/3985-600

Комерцијалиста - приправник
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме, техничке или економ-
ске струке; приправник; познавање Ms Office пакета; возачка 
дозвола Б категорије; знање енглеског језика - средњи ниво; 
комуникативност; тимски рад.

Комерцијалиста
на одређено време од 12 месеци

2 извршиоца
УСЛОВИ: VI-VII степен стручне спреме техничке или економ-
ске струке; радно искуство 12 месеци; познавање Ms Office 
пакета; возачка дозвола Б категорије; знање енглеског јези-
ка средњи ниво; комуникативност; тимски рад.

ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: 
dragana.djurovic@vicont.rs, конкурс је отворен до 30.11.2017. 
године.

NUT SHOP DOO
11000 Београд, Миклошићева 8

тел. 063/360-619

Продавац
у продавници здраве хране, на 

одређено време
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме; пожељно радно иску-
ство у продаји здраве хране. Кандидати могу да се јаве на 
телефон 063/360-619. Конкурс је отворен до попуне радног 
места.

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО
„GOODHOUSE“ DOO BEOGRAD

11070 Нови Београд
Милутина Миланковића 132

тел. 011/6130-030
e-mail: officegoodhouse@mts.rs

Хигијеничар
на одређено време 3 месеца, за рад у 

Новом Саду
УСЛОВИ: I степен стручне спреме. Јављање кандидата на 
горе наведени телефон и имејл.

„МУЛТИТЕСТ“ ДОО
21220 Бечеј, Тополски пут 65

e-mail: biljana.petrovic@multi-test.rs

Асистент инжењера и sales 
manager-a

пробни рад 6 месеци
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; енглески језик - виши 
ниво; напредно познавање рада на рачунару; пожељно рад-
но искуство; прецизност; комуниктивност; склоност ка тим-
ском раду; воља за учењем и усавршавањем. Јављање кан-
дидата на горенаведени и-мејл. Рок за пријаву до 30.11.2017.

                Медицина

ОПШТА БОЛНИЦА ПОЖАРЕВАЦ
12000 Пожаревац, Братства јединства 135

Службеник обезбеђења
за рад у Одсеку обезбеђења, на 
одређено време 3 месеца, због 

повећаног обима посла
Опис послова: врши контролу приступа лица и возила у 
пословни простор болнице; врши редовне и ванредне кон-
тролне обиласке објеката и круга болнице и исто уредно 
евидентира у регистар обилазака објеката и круга - регис-
трује на апарату за контролу кретања службеника одсека; 
врши спречавање, откривање и пријављивање поступака и 
појава које могу да угрозе здравље и живот лица болнице 
или да нанесу штету имовини болнице; врши откривање и 
пријављивање кривичних дела и обезбеђује чување траго-
ва и других доказа насталих приликом извршења кривич-
них дела, пожара, повређивања и самоповређивања лица; 
штити личну сигурност запослених на раду и других лица 
од сваког вида узнемиравања; предузима мере за спреча-
вање и сузбијање пожара, других техничко-технолошких 
несрећа, елементарних непогода и слично; уколико носи 
оружје, код себе има налог за ношење службеног оружја и 
на захтев овлашћеног лица министарства да на увид оружје 
и налог; у случају потребе врши обезбеђење транспорта/
преноса новца од благајне до банке и назад, и у току испла-
те, тј. када се у благајни налази значајна количина новца; 
на јасан и прецизан начин даје заинтересованим лицима 
потребна обавештења, упозорења и упутства; врши мони-
торинг над уграђеним техничким системима за надзор 
објеката; води потребне евиденције; послове обезбеђења 
обавља савесно и стручно и у складу са законом и другим 
нормативним актима; о свим безбедоносно интересантним 
сазнањима, подацима и проблемима при обављању посло-
ва обезбеђења благовремено обавештава претпостављене; 
све службене информације које су му саопштене приликом 
преузимања смене, као и све службене податке које сазна 
у току вршења своје дужности, сматра службеном тајном и 
саопштава их само службенику за обезбеђења из следеће 
смене, вођи смене, руководиоцу одељења и директору 
болнице; врши и све друге послове утврђене Правилни-
ком о систематизацији радних места и Планом обезбеђења 
болнице; за свој рад непосредно је одговоран вођи смене 
и шефу одељења.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има завршену средњу школу - III степен 
стручне спреме одговарајуће струке и завршену обуку и 
одобрење МУП-а за послове обезбеђења. Уз пријаву, у којој 
је потребно навести за које радно место се пријављујете, 
треба доставити: кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој школи (III степен) одговарајуће струке, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фото-
копија, не старији од шест месеци), оверену фотокопију 
лиценце за вршење послова физичко-техничке заштите 
лица и имовине и одржавања реда на спортским приредба-
ма, јавним скуповима и другим местима окупљања грађана 
и то за вршење основних послова службеника обезбеђења 
без оружја.

Медицинска сестра - техничар
за рад у Пријемно-ургентној служби, 

на одређено време ради замене 
привремено одсутне запослене, због 

дужег боловања
Опис послова: обавља општу негу болесника, одржава 
хигијену болесника, храни болесника, припрема болесника 
за преглед, припрема санитарни материјал, прибор и инстру-
менте за рад исте стерилише, прикупља излучевине болес-
ника за преглед или лабораторијске анализе, предузима 
потребне мере за спречавање интархоспиталних инфекција, 
спроводи здравствено васпитање болесника, дели терапију, 
води потребну документацију, помаже вишем медицинском 
техничару при специјалној нези и ради ЕКГ и остало по нало-
гу непосредног руководоца.

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених законом, кан-
дидат треба да има и завршену средњу медицинску школу - 
општи смер, IV степен и положен стручни испит. Уз пријаву, 
у којој је потребно навести за које радно место се пријављује-
те, треба доставити: кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном, оверену фотокопију дипломе о завршеној 
средњој медицинској школи (IV степен) - општи смер, оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија, 
не старија од шест месеци). Кандидати који су радили у струци 
дужни су да доставе и оверену фотокопију лиценце.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава је 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови“. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве се неће разматрати. Пријаву са 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

БЕОЛАБОРАТОРИЈА БЕОГРАД
Београд, Мије Ковачевића 10

тел. 065/3291-741
e-mail: labbgd@gmail.com

Лабораторијски техничар
УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, положен 
стручни испит, IV степен стручне спреме, положен возачки 
испит Б категорије и добро познвање венепункције. Рок за 
подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања огласа, 
пријаву послати на и-мејл: labbgd@gmail.com или на теле-
фон 065/3291-741.

ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР СУРДУЛИЦА
17530 Сурдулица

Српских владара 11
017/815-300, 815-182

Медицинска сестра акушерског 
смера

на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, 
за рад у Гинеколошко-акушерском 

одељењу ОЈ Болница Сурдулица
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена медицинска 
школа акушерског смера, положен стручни испит. Канди-
дат уз пријаву треба да достави: оверен препис фотокопије 
дипломе о завршеној медицинској школи акушерског смера, 
оверен препис фотокопије уверења о положеном стручном 
испиту, извод из матичне књиге рођених/ венчаних за особе 
које су промениле презиме, извод из евиденције незапосле-
них, лекарско уверење. Рок за подношење пријаве је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији ,,Послови”. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве се неће разматрати. Избор између 
кандидата који испуњавају услове огласа извршиће се на 
основу члана 9 тачка 3 и 4 Посебног колективног уговора 
за здравствене установе чији је оснивач Република Србија. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ОПШТА БОЛНИЦА
„СВЕТИ ЛУКА“

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

Виши физиотерапеут
за рад у ОЈ Физикална медицина и 

рехабилитација, на одређено време 
до повратка запослене са боловања и 

одсуства са рада ради неге детета
УСЛОВИ: положен стручни испит. Као доказе о испуњености 
услова, кандидати су дужни да доставе: пријаву на конкурс 
са кратком биографијом, бројем телефона и адресом, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном VI степену стручне 
спреме, оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, лиценцу или решење о упису у комору. Ако 
поседује радно искуство, кандидат треба да достави радне 
карактеристике од претходног послодавца. Пријаве на оглас 
достављати у затвореним ковертама, писарници ОБ „Свети 
Лука” Смедерево или путем поште на горенаведену адресу, 
уз напомену: „Пријава на оглас“, са навођењем радног места 
за које се конкурише. Уколико кандидат има имејл адресу, 
потребно је исту назначити ради обавештавања о резултати-
ма конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити 
разматране. За ближе информације можете се обратити на 
телефон: 026/240-725.

 Трговина и услуге / Медицина

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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АУТО-ЦЕНТАР „ЗОКИ“
ДОО ПАНЧЕВО

Панчево, Книћанинова 1/а
тел. 013/343-432

e-mail: autocentarzoki@mts.rs

Лекар специјалиста офталмологије

Лекар специјалиста 
оториноларингологије

УСЛОВИ: VII/2 степен стручне спреме, радно искуство није 
битно. Трајање конкурса: до попуне радног места. Заинте-
ресовани кандидати могу своје пријаве да пошаљу на мејл 
адресу или да се јаве на телефон послодавца, лице за кон-
такт: Слађана Ранимиров.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА
11000 Београд, Тиршова 10

тел. 011/2060-676

Медицинска сестра - техничар
на одређено време по основу замене, 

до повратка радника са боловања
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; медицинска школа - 
педијатријског или општег смера; положен стручни испит; 
најмање шест месеци радног искуства. Приликом пријаве на 
конкурс кандидати су дужни да доставе: кратку биографију; 
фотокопију личне карте; фотокопију дипломе о завршеној 
школи; фотокопију дипломе о положеном стручном испи-
ту; фотокопију радне књижице или другог доказа о радном 
искуству кандидата (уговори о раду, волонтерски уговори, 
потврда послодавца и сл.). Кандидати који испуњавају усло-
ве из огласа могу бити позвани на разговор ради пружања 
додатних података који могу бити важни за одлуку о пријему 
(претходно искуство о раду, додатно образовање или 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. Пријаве слати у затвореној ковер-
ти, на наведену адресу Клинике, са назнаком радног места 
за које се конкурише. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узимати у разматрање.

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ
ЧАЧАК

32000 Чачак, Веселина Миликића 7
тел/факс: 032/325-019

e-mail: zdravlje@zdravljecacak.org

Доктор медицине на 
специјализацији хигијене

у Одељењу хигијена и хумана 
екологија

Опис послова: Обавља специјалистички стаж у складу са 
Правилником о специјализацијама и ужим специјализа-
цијама здравствених радника и здравствених сарадника. 
Учествује у обављању специјалистичких послова под кон-
тролом одређеног ментора специјалисте. Сачињава месечни 
извештај о свом раду и даје га на увид ментору и начелнику 
центра.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII/1 степен, поло-
жен стручни испит, возачки испит Б категорије. Уз пријаву 
кандидати достављају доказе о испуњењу наведених услова 
огласа: оверену фотокопију дипломе/уверења о завршеном 
факултету; оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту; фотокопију извода из матичне књиге рођених и 
венчаних (ако је дошло до промене презимена), фотокопију 
возачке дозволе. Поред наведеног, кандидати достављају 
кратку биографију (CV) са адресом и контакт телефоном. 
Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них законом, кандидат треба да испуњава и друге услове.

Санитарни еколог, виши санитарни 
техничар

у Центру за контролу и превенцију 
болести

Опис послова: непосредно ради на спречавању и сузбијању 
заразних болести, у тиму са лекакаром специјалистом епиде-
миологом. Води одређену медицинску документацију. Пома-
же у изради планова рада и других оперативних планова. 
Спроводи епидемиолошке анкете код заразних обољења. 
Врши здравствени надзор над лицима у кућној изолацији. 
Ради на откривању и сузбијању масовних обољења. Сас-

тавља извештаје о свом раду (дневне, седмичне, месечне). 
Врши аналитичко-статистичку обраду епидемиолошких 
података и стручне документације, врши узорковање зараз-
ног материјала. Учествује у пословима из области здравстве-
ног васпитања које организује Завод. Обавља и друге посло-
ве из делокруга своје струке по налогу претпостављених. 

УСЛОВИ: завршена виша медицинска школа, општи или 
санитарни смер, VI/1 степен или висока здравствена шко-
ла струковних студија смер санитарно-еколошки инжењер 
(основне струковне студије), положен стручни испит, возач-
ки испит Б категорије, познавање рада на рачунару. Уз 
пријаву кандидати достављају доказе о испуњењу наведе-
них услова огласа: оверену фотокопију дипломе/уверења 
о завршеној одговарајућој школи, оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту; фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до 
промене презимена), фотокопију возачке дозволе; доказ о 
познавању рада на рачунару - фотокопију сертификата ако 
поседује, а ако не поседује провера се врши непосредно код 
послодавца. Поред напред наведеног, кандидати достављају 
и кратку биографију(CV) са адресом и контакт телефоном. 
Поред општих услова за заснивање радног односа предвиђе-
них законом, кандидат треба да испуњава и друге услове.

Хемијски аналитичар
у Одељењу за санитарну хемију са 

екотоксикологијом
Опис послова: Обавља хемијске анализе воде за пиће, 
отпадних и површинских вода, намирница, предмета опште 
употребе, као и анализе из области аерозагађења при-
мењујући документа система квалитета акредитоване лабо-
раторије. Обавља обраду добијених података и припрема 
резултате лабораторијских анализа за даље обрађивање. 
Учествује у изради планова, извештаја и анализа. Учествује у 
оспособљавању кадрова одговарајућег смера и степена. По 
потреби учествује у раду на терену. Обавља и друге послове 
из домена своје струке по налогу претпостављених.

УСЛОВИ: завршен природно-математички факултет - смер 
хемије, VII/1 степен, фармацеутски факултет, технолош-
ки факултет, -положен стручни испит, -познавање рада 
на рачунару. Уз пријаву кандидати достављају доказе о 
испуњењу наведених услова огласа: оверену фотокопију 
дипломе/уверења о завршеном факултету, оверену фото-
копију уверења о положеном стручном испиту; фотокопију 
извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло 
до промене презимена); доказ о познавању рада на рачуна-
ру - фотокопију сертификата ако поседује, а ако не поседу-
је провера се врши непосредно код послодавца. 2/5. Поред 
напред наведеног, кандидати достављају и кратку биогра-
фију (CV) са адресом и контакт телефоном. Поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђених законом, 
кандидат треба да испуњава и друге услове.

Информатичар
у Одељењу за опште правне и 

техничке послове
Опис послова: обавља послове информатичара-координато-
ра. Прати савремене технологије и трендове у развоју соф-
твера и хардвера ради дугорочног планирања развоја инфор-
мационог система Завода. Координира израду интегралног 
информационог система. Обавља послове администрирања 
домена и базе података, инсталирања и конфигурисања про-
грама на серверу и радним станицама, текућег одржавања 
рачунарске опреме и програма, архивирање електронских 
података, израду програма. Одговоран је и овлашћен за кон-
тролу софтвера који се користи у Заводу и припрему плана 
набавке софтвера и хардвера. Одговоран је и овлашћен за 
чување електронских података и дефинисање и надзор над 
приступом софтверу. Обавља и друге послове из делокруга 
своје струке по налогу претпостављених.

УСЛОВИ: дипл. инжењер, завршен факултет техничко-тех-
нолошке струке, електротехнички, ФОН смер инфоматика 
и др., VII/1степен. Уз пријаву кандидати достављају доказе 
о испуњењу наведених услова огласа: оверену фотокопију 
дипломе/уверења о завршеном факултету, фотокопију изво-
да из матичне књиге рођених и венчаних (ако је дошло до 
промене презимена). Поред напред наведеног, кандидати 
достављају и кратку биографију (CV) са адресом и контакт 
телефоном. Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених законом, кандидат треба да испуњава и дру-
ге услове.

Дипломирани економиста на 
пословима јавних набавки

у Служби за немедицинске послове
Опис послова: организује, координира и контролише извр-
шење комерцијалних и послова јавних набавки; координира 
припрему предлога годишњих планова набавки. Припре-
ма годишње планове јавних набавки; координира израду 

истраживања тржишта, тржишних партнера и других ана-
лиза; учествује у припреми документације везане за јавне 
набавке; учествује у изради извештаја јавних набавки; ради 
на објављивању докумената на Порталу јавних набавки и сл. 
Учествује у праћењу извршења уговора о јавним набавка-
ма, а по потреби обавља и послове под редним бројем 85 у 
Одељењу за економско-финансијске послове.

УСЛОВИ: завршен економски факултет, односно да има 
стечено високо образовање економско-финансијске струке, 
VII/1 степен, положен возачки испит Б категорије, позна-
вање рада на рачунару. Уз пријаву кандидати достављају 
доказе о испуњењу наведених услова огласа: оверену фото-
копију дипломе/уверења о завршеном факултету, фотоко-
пију извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је 
дошло до промене презимена); фотокопију возачке дозволе; 
доказ о познавању рада на рачунару фотокопију сертифи-
ката ако поседује, а ако не поседује провера се врши непо-
средно код послодавца. Поред напред наведеног, кандидати 
достављају и кратку биографију(CV) са адресом и контакт 
телефоном. Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава 
и друге услове. 

Виши административно кадровски 
референт - правни сарадник
у Одељењу за опште правне и 

техничке послове
Опис послова: припрема, уређује и контролише податке 
неопходне за израду одговарајућих докумената, извештаја и 
анализа; врши обједињавање података и техничку обраду 
извештаја и анализа; припрема и издаје потврде и уверења; 
припрема нацрте решења из радних односа и учествује у 
изради интерних аката; припрема документацију за расписи-
вање конкурса и огласа и спроводи процедуру избора; ажу-
рира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и 
врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа; сас-
тавља уговоре и решења у вези са свим променама у току 
радног односа и остваривања права из радног односа; пра-
ти правне прописе и води евиденцију измена одговарајућих 
прописа (води листе екстерних докумената); води евиден-
цију присутности на раду; води регистар запослених; прати 
образовне потребе запослених, спроводи процедуре у вези 
са стручним усавршавањем здравствених и осталих запосле-
них; обавља административне послове у вези са прописима 
о канцеларијском пословању; припрема материјал за састан-
ке и води записнике са састанака. Ради и друге послове из 
делокруга своје струке по налогу претпостављених.

УСЛОВИ: завршена виша управна школа, односно први сте-
пен правног факултета - занимање правник;односно, високо 
образовање на студијама правне струке у обиму од најмање 
180 ЕСПб, по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10.09.2005., возачки испит Б категорије, добро познавање 
рада на рачунару. Уз пријаву кандидати достављају доказе 
о испуњењу наведених услова огласа: оверену фотокопију 
дипломе/уверења о завршеној одговарајућој школи; фото-
копију извода из матичне књиге рођених и венчаних (ако је 
дошло до промене презимена), фотокопију возачке дозволе; 
доказ о познавању рада на рачунару фотокопију сертифи-
ката ако поседује, а ако не поседује провера се врши непо-
средно код послодавца. Поред напред наведеног, кандидати 
достављају и кратку биографију (CV)са адресом и контакт 
телефоном. Поред општих услова за заснивање радног 
односа предвиђених законом, кандидат треба да испуњава 
и друге услове.

ОСТАЛО: Рок за пријаву на оглас је 8 дана од дана објављи-
вања код Националне службе за запошљавање у публи-
кацији “Послови”. Пријаве са документацијом доставити у 
затвореној коверти, поштом или лично на адресу Завод за 
јавно здравље Чачак, Краља Петра I 8, са назнаком “Пријава 
на оглас за пријем у радни однос за радно место________
(навести назив радног места)”, а на полеђини коверте навес-
ти име и презиме подносиоца пријаве. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве које не садрже тражене податке неће 
се разматрати. Кандидати који испуњавају услове из огла-
са могу бити позвани на разговор ради пружања додатних 
података који могу бити важни за одлуку о пријему. Кандида-
ти ће бити обавештени о избору у року који неће бити дужи 
од 30 дана. Овај оглас се објављује код Националне службе 
за запошљавање и на веб-сајту Министарства здравља.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ГЕЈЗЕР”

16246 Сијаринска Бања, Краља Милана 16
тел. 016/895-153 

Рецепционер
на одређено време 3 месеаца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, туристички техничар са 
радним искуством у струци најмање месец дана.

Медицина
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Хигијеничар
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основна школа.

ОСТАЛО: Уз пријаву са биографијом подносе се следећа 
документа, у оригиналу или овереној копији: уврење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених (извод на новом обрасцу 
сходно Закону о матичним књигама објављеном у “Службе-
ном гласнику РС” бр. 20/09), уверење да против лица није 
покренута истрага и да није подигнута оптужница (уверење 
издаје надлежни суд, издато након објављивања овог огла-
са), доказ о стручној спреми. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања огласа. Пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији 
овереној у општини или суду, као и непотпуне, неуредне и 
неблаговремене пријаве неће се разматрати. Адреса на коју 
се подносе пријаве: Специјална болница за реахабилитацију 
“Гејзер” Сијаринска Бања, 16246 Сијаринска Бања, Краља 
Милана 16. Додатне информације могу се добити на теле-
фон: 016/895-153.

ДОМ ЗДРАВЉА МЕРОШИНА
18252 Мерошина, Цара Лазара 11

Послови дипломираног економисте
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме: економски факултет; 
искуство у раду на предметним пословима у здравственој 
установи. Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме (уверења) о завршеном факултету; уверење ПУ да кан-
дидат није осуђиван (датум издавања не старији од 6 месе-
ци); уверење суда да се против кандидата не води кривични 
поступак (датум издавања не старији од 6 месеци); потврду 
о радном искуству; кратку биографију са контакт подацима. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Виша медицинска сестра техничар
за потребе Одељења онкологије 

са палијативном негом Службе за 
унутрашње болести, на одређено 
време до повратка запослене са 

трудничког, односно породиљског 
боловања и одсуства ради неге детета
УСЛОВИ: VI степен стручне спреме, завршена виша медицин-
ска школа општег смера; положен стручни испит. Приликом 
пријављивања на оглас потребно је доставити следећа доку-
мента: пријаву на оглас са кратком биографијом; фотокопију 
дипломе о стеченом образовању одговарајућег профила; 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту; извод из 
МК венчаних (ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и административне посло-
ве, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком: “Пријава на 
оглас за пријем у радни однос за послове ________“ (навести 
тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ БЕОГРАД

11070 Београд
Булевар Маршала Толбухина 30

тел 011/2222-100
www.dznbgd.com

e-mail:dznbgd@eunet.rs

Медицинска сестра техничар/
техничар општег смера

на одређено време до 3 месеца, 
ради замене привремено одсутних 

запослених
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа општег 
смера, уверење о положеном стручном испиту. Пријаве са 
кратком биографијом, адресом и контакт телегфоном као и 
документа којима се доказује испуњеност услова конкурса 
(неоверене фотокопије) предају се преко писарнице Дома 
здравља (соба број 3) на трећем спрату, у Булевару маршала 
Толбухина 30. Кандидати су дужни да на пријави назначе за 
који конкурс подносе пријаву. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Одлука 

о избору ће бити објављена на огласној табли Дома здравља 
поред писарнице на трећем спрату у улици Булевар марша-
ла Толбухина 20 Нови Београд. Изабрани кандидат ће бити 
лично обавештен путем телефона.

ДОМ ЗДРАВЉА
„Др МИЛУТИН ИВКОВИЋ” 

Београд - Палилула, Кнез Данилова 16

Специјалиста неуропсихијатрије или 
психијатрије
уз пробни рад

Опис послова: врши преглед и дијагностиковање болесника у 
ординацији, бави се психотерапијским третманом пацијента, 
учествује у тимској обради, преписује медикаментозну тера-
пију, предлаже медикаментозну и другу терапију у извештају 
о здравственом стању пацијента, врши консултативни пре-
глед из области неуропсихијатрије, по потреби врши пси-
хијатријске прегледе радника, као и радника који раде или 
ће радити у условима штетним по здравље и даје мишљење 
о њиховој способности у оквиру консултативних прегледа за 
потребе службе за здравствену заштиту радника, сарађује са 
здравственим и другим установама у решавању неуропси-
хијатријских проблема, обавља и друге послове из своје 
струке, врши истраживања и анализе из области неуропси-
хијатрије, ради у комисијама у складу са законским прописи-
ма, фактурише здравствене услуге које пружа, ради и друге 
послове из домена своје струке по налогу непосредног руко-
водиоца и начелника службе, којима је одговоран за свој рад.

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, положен струч-
ни испит, специјализација из неуропсихијатрије или пси-
хијатрије, VII/2 степен стручне спреме, лиценца или решење 
о упису у комору, познавање рада на рачунару (основни 
пакет MS Office и Windows окружење).

ОСТАЛО: Уз молбу приложити: биографију, фотокопију 
дипломе о завршеној школи, фотокопију дипломе о поло-
женом стручном испиту, фотокопију дипломе о положеном 
специјалистичком испиту, фотокопију лиценце или фотоко-
пију решења о упису у комору и фотокопију држављанства. 
Доставити неоверене фотокопије, које се не враћају кандида-
тима. Рок за подношење пријаве је 8 дана од дана објављи-
вања огласа, поштом или личном доставом у писарницу Дома 
здравља „Др Милутин Ивковић“, Кнез Данилова 16, IV спрат, 
соба број 12. Обавезно назначити за које радно место се кон-
курише. Резултати огласа ће бити објављени на сајту Дома 
здравља: www.dzpalilula.org.rs и на огласној табли - IV спрат.

ОСНОВНА ШКОЛА
„Др АРЧИБАЛД РАЈС“

11000 Београд, Патриса Лумумбе 5
тел. 011/272-563

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове прописане чла-
ном 140 став 1 и 2, Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17) за наставника те врсте 
школе и подручја рада, за педагога и психолога, дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, обуку и положен 
испит за директора установе и најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања: на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: 1. студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета 2. студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, транс-
дисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука:на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Кандидат треба да 
испуњава услове за пријем у радни однос у установи за обра-
зовање и васпитање прописане чланом 139 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/17): 
да има одговарајуће образовање, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да канди-
дат није осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиља у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскрвнуће, за кривична дела примање или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање, да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: доказ о држављанству Републике Србије (уверење 
о држављанству - оригинал или оверена копија не старија од 
шест месеци), оверена фотокопија дипломе о стеченом обра-
зовању, оверена фотокопија уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, потврда о радном 
искуству у области образовања и васпитања најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања након стеченог одговарајућег образовања, потврда о 
обуци и положеном испиту за директора установе (прија-
ва која не садржи уверење о положеној обуци и испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном јер про-
грам обуке за директора школе и Правилник о полагању 
испита нису донети, па ће изабрани кандидат бити у обавези 
да положи испит у законом прописаном року), радна биогра-
фија. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравствене 
способности кандидат је дужан да достави пре закључења 
уговора о раду. Докази о одговарајућем образовању, о неос-
уђиваности, држављанству Републике Србије и знању српс-
ког језика саставни су део пријаве за конкурс. Уколико се на 
конкурс пријави лице које је претходно обављало дужност 
директора установе, дужно је да достави резултате струч-
но-педагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања. Пријаве са доказима о испуњавању услова подносе 
се на горенаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директо-
ра“ у затвореним ковертама или лично код секретара школе, 
од 9 до 13 часова. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узимати у разматрање. Рок за пријаве је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Ближа обавештења се могу добити у 
секртаријату школе, на телефон 011/2772-563.

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

тел. 2667-755

Виши физиотерапеут
на одређено време, замена 

привремено одсутног радника, пробни 
рад од 3 месеца

УСЛОВИ: виша медицинска школа, одсек физиотерапеута, 
положен стручни испит; лиценца за рад, радно искуство 6 
месеци. Кандидати су обавезни да доставе писану пријаву на 
оглас са краћом биографијом. Уз пријаву се подносе оверене 
фотокопије: дипломе о завршеној школи, уверење о поло-
женом стручном испиту, лиценца за рад, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда да се про-
тив лица не води судски поступак, радна књижица или други 
доказ о радном искуству ( уговори о раду, волонтерски уго-
вори, потврда послодавца). Пријаве са потребном документа-
цијом достављају се на адресу: Специјална болница за цере-
бралну парализу и развојну неурологију, Београд, Сокобањска 
17а - Правна служба. Рок за пријављивање на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији „Послови“.

АПОТЕКА “MILPHARM”
11000 Београд, Браће Јерковић 227а

тел. 064/869-09-55

Фармацеутски техничар
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар; 
положен стручни испит; радно искуство 6 месеци; знање 
енглеског језика - почетни ниво.

Фармацеутски техничар
на одређено време ради стажирања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, фармацеутски техничар.

ОСТАЛО: Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: 
apotekamilpharm@gmail.com или да се јаве на телефон 
064/869-09-55. Конкурс је отворен до попуне радног места.

КЛИНИЧКО-БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69
факс: 011/3809-650

Дипломирани инжењер 
организације рада

Одељење за информационе 
технологије, рад у Служби за 
организацију, планирање и 
медицинску информатику

Медицина
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УСЛОВИ: завршен VII степен стручне спреме или мастер, 
звање дипломирани ижењер или мастер организационих 
наука - одсек за информационе системе или други факултет 
одговарајуће струке.

Информатичар
Одељење за информационе 

технологије, Служба за организацију, 
планирање и медицинску 

информатику
УСЛОВИ: завршен VI или IV степен стручне спреме, заврше-
на виша електротехничка или друга одговарајућа средња 
техничка школа

Сарадник за рад са породицом и 
пацијентима

Одељење за палијативно збрињавање, 
Клиника за интерне болести

УСЛОВИ: завршен VII степен стручне спреме, завршен фило-
зофски факултет или факултет политичких наука - основне 
академске студије социјалне политике и социјалног рада, две 
године радног искуства на пословима палијативног збриња-
вања.

ОСТАЛО: Пријаве са биографијом и овереним фотокопијама 
доказа о испуњавању захтеваних услова подносе се у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне службе за запошљавање „Послови”, на адресу: Кли-
ничко-болнички центар “Звездара”, 11000 Београд, Дими-
трија Туцовића 161, са назнаком „За конкурс ради пријема у 
радни однос“. Неблаговремене и непотпуне пријаве на оглас 
неће бити узете у разматрање. Кандидати ће бити писмено 
обавештени.

АПОТЕКА ПРОКУПЉЕ
18400 Прокупље, Ратка Павловића 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора, поред општих услова про-
писаних законом, мора да испуњава и следеће посебне усло-
ве у погледу образовања и радног искуства: дипломирани 
фармацеут; дипломирани фармацеут медицинске биохе-
мије; дипломирани фармацеут специјалиста; доктор меди-
цине; доктор медицине специјалиста; дипломирани правник 
или дипломирани економиста са завршеном едукацијом из 
области здравственог менаџмента; да има најмање 5 годи-
на радног стажа у области здравствене заштите. Уз пријаву 
на конкурс кандидат је дужан да достави: потпуну личну и 
радну биографију и доказе о испуњености услова из кон-
курса (оригинал или оверена фотокопија); диплому о завр-
шеном факултету; уверење о положеном стручном испиту 
(за докторе медицине и дипломиране фармацеуте); доказ 
о завршеној едукацији из области здравственог менаџмен-
та (за дипломиране правнике и дипломиране економисте); 
потврду о радном стажу у области здравствене заштите; уве-
рење о држављанству (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених (не старији од шест месеци); извод 
из матичне књиге венчаних (достављају само кандидати који 
су мењали презиме); потврда надлежних органа да кандидат 
није осуђиван за кривично дело и да се против њега не води 
кривични поступак (не старија од шест месеци). Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од дана објављивања. Пријава са 
потпуном документацијом подноси се у затвореној коверти 
лично или путем поште на адресу: Апотека Прокупље, Ратка 
Павловића 1, са назнаком “Конкурс за директора - не отвара-
ти”. Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и неразумљи-
ве пријаве неће се разматрати. У року од 30 дана од дана 
истека рока за подношење пријаве, Управни одбор извр-
шиће избор кандидата и предлог доставити оснивачу.

           Пољопривреда

PROMENTER INTERNATIONAL DOO
Нови Београд, Јурија Гагарина 93а

Радник за рад на пољопривредном 
газдинству

за рад у Панчеву
УСЛОВИ: висока стручна спрема, завршен пољопривред-
ни факултет или средња стручна спрема, задовољавајуће 
знање за рад у пољопривреди; знање енглеског језика. 
Слање пријава на и-мејл: office@promenter.rs. Контакт особа 
(за све додатне информације): Зорица, 062/8898-128.

ПОЉОПРИВРЕДНА АПОТЕКА
„АГРО-ХЕМИЈА“ БОЈНИК
16205 Бојник, 17. фебруар 14

тел. 016/821-173, 065/341-99-18 

Трговина пестицидима, семенима, 
минералним ђубривима и др.

УСЛОВИ: инжењер заштите биља; возачка дозвола Б катего-
рије. Кандидати се могу јављати на наведене телефоне или 
по договору у просторијама фирме. Лице за контакт Љубиша 
Миленковић.

       Ветерина

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УЗГОЈ ЖИВОТИЊА
„АГРО КОМБИНАТ“
ДОО НОВА ВАРОШ

31320 Нова Варош, Дрмановићи бб
e-mail: sloznabracazorninele@gmil.com

тел. 065/609-4666, 033/64-085

Доктор ветринарске науке
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, са радним искуством. 
Плата по договору, храна и стан обезбеђени.

       Индустрија и грађевинарство

INEX PLUS DOO
Београд, Добановачки пут 58

Возач Б категорије
на одређено време

20 извршилаца
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира на радно 
искуство. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати треба да 
се јаве лично, на адресу: Хумска 3ц, од 8 до 16 часова.

ТРГОВИНА „СИРПЕК“ ЗРЕЊАНИН
ФИЛИП НАДЛАЧКИ ПР

23000 Зрењанин

Возач Ц и Е категорије
УСЛОВИ: III степен, возач друмског возила, радно искуство: 
12 месеци, возачка дозвола Ц категорије, возачка дозвола 
Е категорије.

Возач Ц категорије
УСЛОВИ: III степен возач друмског возила, радно искуство: 
12 месеци, возачка дозвола Ц категорије. , услови рада: 
теренски.

ОСТАЛО: Унутрашњи транспорт. Јављање кандидата на 
телефон 065/359-5755, достављање радних биографија на 
увид путем и-мејла: filipnadlacki@gmai.com.

„ENAL-ELEKTRO“ DOO
Нови Београд

тел. 063/1828-255

Електромонтер - електроинсталатер
место рада: запошљавање у 

Републици Србији, након тога 
упућивање запослених на привремени 

рад у СР Немачку
50 извршилаца

Опис посла: монтажа, одржавање и ремонт електроинстала-
ција, електро-енергетске и мернорегулационе опреме.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, електро струке; 
радно искуство небитно. Теренски рад, обезбеђен смештај, 
обезбеђен превоз, обезбеђена исхрана. Трајање конкурса: 
до попуне радног места. Кандидати могу да се јаве на број 
телефона послодавца: 063/1828-255.

„ORION WORLD“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ
Крагујевац, Горњомилановачка 45

тел. 034/335-435
e-mail: marina@orion-kg.com

Оператер на CNC машинама
на одређено време 2 године

2 извршиоца
Опис посла: израда делова по цртежима.

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, машинске струке 
(оператер на CNC машинама); обавезно радно искуство у 
траженом занимању - минимум 2 године; рад на рачуна-
ру: MS Office пакет - средњи ниво; енглески језик - средњи 
ниво; пробни рад 1 месец. Рад у сменама. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послода-
вца. Лице за контакт: Марина Костић.

„CARNELIAN“ DOO
Нови Сад, Булевар ослобођења 68а

тел. 021/473-91-48
e-mail: 

carnelian@mts.rs

Руковалац грађевинским машинама 
- багериста

место рада: Кучево (градилиште), на 
одређено време 12 месеци

2 извршиоца
Опис посла: послови багеристе на градилишту.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни, возач-
ка дозвола Ц категорије (возач теретног возила). Обезбеђен 
смештај, обезбеђена исхрана, теренски рад. Пробни рад 1 
месец. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на теле-
фон послодавца, лице за контакт: Зора Косић.

„COMPANY SU AZOTARA“ ДОО
Суботица, Максима Горког 8

тел. 024/631-236
e-mail: jasmina.novakovic@azotara.rs

Електричар
на одређено време 3 месеца 

(могућност продужења уговора), место 
рада: Суботица - Биково

3 извршиоца
Опис посла: послови електричара на одржавању у кругу 
фабрике.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопход-
но је радно искуство у траженом занимању. 

Бравар
на одређено време 3 месеца 

(могућност продужења уговора), место 
рада: Суботица - Биково

3 извршиоца
Опис посла: браварски послови одржавања у кругу фабрике.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопход-
но је искуство у траженом занимању. 

Руковалац радних машина
на одређено време 3 месеца 

(могућност продужења уговора), место 
рада: Суботица - Биково

4 извршиоца
Опис посла: возач улта и виљушкара.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неоп-
ходно је искуство у траженом занимању; возачка дозвола Б 
категорије. 

Физички радник (хемијски 
манипулант)

на одређено време 3 месеца 
(могућност продужења уговора), место 

рада: Суботица - Биково
5 извршилаца

Медицина / Пољопривреда / Ветерина / Индустрија и грађевинарство  
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Опис посла: рад у погону.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања; неопход-
но је искуство у траженом занимању.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз, рад у сменама, ноћни рад. Трајање конкурса: 
до попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу поштом, 
мејлом или да се јаве на телефон послодавца, лице за кон-
такт Јасмина Новаковић.

Возач теретног моторног возила
на одређено време 3 месеца 

(могућност продужења уговора), место 
рада: Суботица - Биково

5 извршилаца
Опис посла: довоз сировина и отпрема готовог производа.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен образовања, радно 
искуство није битно, возачка дозвола Ц и Е категорије.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз, неопходан важећи лекарски преглед. Трајање 
конкурса: до попуне. Кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон послода-
вца, лице за контакт Јасмина Новаковић.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

тел. 063/72-89-307
е-mail: n.jankelic@amd-montage.com

Заваривач
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG, 
TIG+REL, MIG, MAG.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом 
занимању минимум 36 месеци; пожељна возачка дозвола 
Б категорије (није услов); пожељно знање немачког језика 
- почетни ниво (није услов); пожељно поседовање атеста 
(није услов).

Металостругар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: оператер на машини.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у раду на 
мануелном стругу, минимум 24 месеца; пожељна возачка 
дозвола Б категорије (није услов); пожељно знање немачког 
језика - почетни ниво (није услов)

Цевар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, монтажа 
котлова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у траженом 
занимању, минимум 36 месеци; пожељна возачка дозвола 
Б категорије (није услов); пожељно знање немачког језика - 
почетни ниво (није услов)

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повратак 
након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и превоз од 
смештаја до посла; обезбеђени потребни здравствени пре-
гледи за рад у Немачкој; пуно радно време - 40 сати недељ-
но. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати могу своје 
пријаве да доставе путем поште, мејлом или да се јаве на 
телефон послодавца.

ФБЦ АД МАЈДАНПЕК
19250 Мајданпек, Индустријска зона бб

тел. 030/453-002
e-mail: s.cokic@fbc.rs

Руководилац одржавања погона 
ФБЦ

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме електротехничког 
или електронског факултета; познавање рада на рачунару 
- Microsoft Office пакет (напредни ниво); радно искуство две 
године, пожељно у привреди (производни део). Кандидати 
могу слати радне биографије поштом или и-мејлом на горе-
наведену адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији “Послови”.

        Наука и образовање

БЕОГРА Д
МУЗИЧКА ШКОЛА

„ЈОСИП СЛАВЕНСКИ”
11000 Београд

Радослава Грујића 2а
тел. 011/2455-953

Наставник дириговања, оркестра, 
свирања хорских партитура

са 75% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана (замена 
директора у првом мандату)

Наставник клавира
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање, у складу са чланом 
141 Закона о основама система образовања и васпитања, 
Правилником о врсти стручне спреме наставника, стручних 
сарадника и помоћних наставника у стручним школама, оста-
ли услови прописани чланом 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања. Уз пријаву на конкурс, са биограф-
ским подацима, кандидати су у обавези да приложе следеће 
доказе о испуњености услова: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држављанству (оригинал 
или оверена фотокопија), извод из матичне књиге рође-

них (оригинал или оверена фотокопија), доказ о неосуђи-
ваности; доказ о поседовању образовања из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стеченом на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова и шест бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова - издат од одго-
варајуће високошколске установе; уколико кандидат није 
стекао образовање на српском језику, у обавези је да доста-
ви доказ да је положио испит из српског језика по програму 
одговарајуће високошколске установе. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве са 
шаљу на адресу школе, са назнаком „За конкурс“. У поступку 
одлучивања о избору наставника кандидати који уђу у ужи 
избор биће упућени на претходну психолошку процену спо-
собности за рад са ученицима (коју врши надлежна служба 
за послове запошљавања), у року од 8 дана од дана истека 
рока за подношење пријава. Лекарско уверење доставља се 
пре закључења уговора о раду.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„ПОВРАТАК ПРИРОДИ“
11080 Земун, Призренска 27

тел. 011/3076-745

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: високо образовање у складу са Законом о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
72/2009, 52/2011, 55/2013, 35/2015 - аутентично тумачење, 
68/2015 и 62/2016 - одлука УС, у даљем тексту: Закон) за 
васпитача или стручног сарадника, дозвола за рад, обука и 
положен испит за директора установе и најмање 5 година 
рада у установи након стеченог одговарајућег образовања; 
одговарајуће високо или више образовање из чл. 8 став 3 
Закона, дозвола за рад, обука и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у ПУ на пословима вас-
питања и образовања након стеченог одговарајућег образо-
вања.

ОСТАЛО: Кандидати су у обавези да уз пријаву на кон-
курс доставе: биографске податке са прегледом кретања у 
служби, оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
одговарајућем образовању, оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту - дозволи за рад, 
тј. лиценци, доказ о радном стажу у области васпитања и 
образовања, оригинал потврду да имају 5 (односно 10) годи-
на радног стажа у струци, након стеченог одговарајућег 
образовања, уверење о држављанству РС (не старије од 6 
месеци, оригинал или оверена фотокопија), извод из мати-
чне књиге рођених (не старије од 6 месеци, оригинал или 
оверена фотокопија), доказ да није покренута истрага, нити 
да је подигнута оптужница (оригинал уверења из основног 
суда, не старије од 6 месеци), доказ о општој здравственој 
способности - лекарско уверење да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом (не старије од 
6 месеци), уверење да нису осуђивани правоснажном пре-
судом за кривична дела из чл. 120 став 1 тачка 3 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Припрема адек-
ватног програма за обуку директора је у току, па ће изабрани 
кандидат бити у обавези да га савлада и положи. Рок за под-
ношење пријаве је 15 дана од дана објављивања конкурса, 
са назнаком „Конкурс за директора“, непосредно у управи 
установе (Призренска 27) или путем поште. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ОЛГА ПЕТРОВ“

11213 Падинска Скела
Падинска скела 9
тел. 011/630-04-71

Наставник разредне наставе
са 50% радног времена, на одређено 

време, замена за помоћника директора 
за школску 2017/18.

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: професор разредне наставе, 
професор педагогије са претходно завршеном педагошком 
академијом или учитељском школом, професор разредне 
наставе и енглеског језика за основну школу, мастер учитељ, 
дипломирани учитељ - мастер, професор разредне наставе и 
ликовне културе за основну школу.

Наставник математике
на одређено време до повратка 

запослене са боловања

Индустрија и грађевинарствo / Наука и образовање

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује обра-

зовно-васпитни рад.

 Услови из става 1 овог члана доказују се приликом 
пријема у радни однос и проверавају се у току рада.
 Докази о испуњености услова из става 1 тач. 1), 

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

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: професор математике; 
дипломирани математичар; дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене; дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику; дипломирани математи-
чар - информатичар; професор математике и рачунарства; 
дипломирани математичар за математику економије; профе-
сор информатике - математике; дипломирани математичар 
- астроном; дипломирани математичар - примењена мате-
матика; дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије); дипломирани 
информатичар; мастер математичар; мастер професор мате-
матике; мастер професор математике и физике; мастер про-
фесор математике и информатике; мастер професор физике 
и математике; мастер професор информатике и математике; 
дипломирани професор математике - мастер; дипломирани 
математичар - мастер; дипломирани инжењер математи-
ке - мастер (са изборним предметом Основи геометрије); 
дипломирани математичар - професор математике; дипло-
мирани математичар - теоријска математика; дипломира-
ни инжењер математике (са изборним предметом Осно-
ви геометрије); професор хемије - математике; професор 
географије - математике; професор физике - математике; 
професор биологије - математике; професор математике - 
теоријско усмерење; професор математике - теоријски смер; 
дипломирани математичар и информатичар; дипломирани 
математичар - механичар. Лица која су стекла академско 
звање мастер, односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским програ-
мима из области математике или примењене математике 
(са положеним испитом из предмета геометрија или основи 
геометрије) или двопредметне наставе математике и физике 
односно математике и информатике.

Наставник биологије
са 80% радног времена (60% за 
предмет биологија и 20% радног 
времена за слободне активности 

Чувара природе), на одређено време 
до повратка запослене са боловања

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено Правилни-
ком о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017), и то: професор биологије; дипло-
мирани биолог; дипломирани молекуларни биолог и физи-
олог; професор биологије и хемије; дипломирани биолог 
- смер заштите животне средине; дипломирани биолог - еко-
лог; дипломирани професор биологије и хемије; професор 
биологије - географије; професор биологије - хемије; профе-
сор биологије - физике; професор биологије - информатике; 
професор биологије - математике; дипломирани професор 
биологије - мастер; дипломирани биолог - мастер; дипло-
мирани професор биологије - хемије, мастер; дипломира-
ни професор биологије - географије, мастер; дипломирани 
молекуларни биолог - мастер; дипломирани биолог заштите 
животне средине; мастер биолог; мастер професор биоло-
гије; мастер професор биологије и географије; мастер про-
фесор биологије и хемије. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене основне 
академске студије биологије.

ОСТАЛО: Кандидат треба да има: психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела 
утврђена чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/17); држављанство Републике Србије; да зна српски 
језик. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; овере-
ну фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми; уверење 
о држављанству Републике Србије; извод из матичне књи-
ге рођених - оверену фотокопију; доказ о неосуђиваности. 
Конкурс спроводи конкурсна комисија коју именује директор 
школе. Лекарско уверење да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима кандидат 
подноси пре закључења уговора о раду. Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања конкурса, а пријаве 
са назнаком „За конкурсну комисију”, слати на горенаведену 
адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у обзир. Ближа обавештења се могу добити у секретарија-
ту школе, на телефон 011/6300-471.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БОШКО БУХА“ - ПАЛИЛУЛА

Београд, Прерадовићева 2а
тел. 011/7292-218

Васпитач дефектолог
2 извршиоца

УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, и то: 
одговарајуће високо образовање на студијама другог сте-
пена (дипломске академске студије - мастер и специјалис-
тичке академске студије) и лице са одговарајућим високим 
образовањем на основним студијама у трајању од најмање 
четири године - дефектолог - васпитач, у складу са Законом; 
смер олигофренолог или соматопед; образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у уста-
нови, у складу са Европским системом преноса бодова; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије; да зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад; без обзира на 
радно искуство; обавеза полагања стручног испита.

ОСТАЛО: Уз пријаву доставити: оверену фотокопију дипло-
ме о одговарајућој стручној спреми или уверења о стеченој 
стручној спреми, не старије од шест месеци; извод из матичне 
књиге рођених (фотокопија оверена); уверење о држављан-
ству, оригинал или фотокопија оверена, не старије од шест 
месеци; доказ да лице није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; ако кандидат није стекао 
одговарајуће образовање на српском језику - уверење да је 
положио испит из српског језика са методиком по програму 
одговарајуће високошколске установе. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима прибавља се пре закључења уговора о раду. Сви 
остали докази саставни су део пријаве на конкурс. Непотпуне, 
неуредне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разма-
трање. Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, на адресу установе поштом или лично, од 9 до 
15 часова, у Дирекцији установе, Прерадовићева 2.

ОШ „РАДЕ КОНЧАР“
11080 Земун, Златиборска 44

тел. 011/2611-125

Наставник ромског језика са 
елементима националне културе

са 10% радног времена, на одређено 
време до краја 2017/2018. године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају одговарајуће образо-
вање у складу са чл. 8 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС” број 72/09, 52/11, 55/13, 
68/15) и да испуњавају услове у складу са чл. 120 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Посебни услови 
за наставно особље утврђени су одредбама Правилника о 
степену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи.

ОСТАЛО: Кандидати су уз пријаву дужни да приложе: ове-
рену копију дипломе о стеченом образовању, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), извод из матич-
не књиге рођених, уверење да против њих није покренута 
истрага нити је подигнута оптужница код надлежног суда 
(не старије од 6 месеци). Доказ о неосуђиваности прибавља 
установа по службеној дужности. Доказ о психофизичкој 
способности врши Национална служба за запошљавање. 
Пријаве са доказима о испуњености услова конкурса дос-
тављају се на горенаведену адресу, са назнаком „За кон-
курс“. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узима-
ти у разматрање. Одлука о избору кандидата донеће се у 
законском року.

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

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 01.11.2017. годи-
не (број 749, стр. 32) исправља се за радно место под 4, тако 
што уместо: доцент за ужу научну област Српска књижев-
ност, предмет Преглед југословенске књижевности, треба 
да стоји: доцент за ужу научну област Српска књижевност, 
предмет Преглед јужнословенских књижевности.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 3/III
тел. 011/2637-421

Наставник у звању ванредног или 
редовног професора за ужу научну 

област Геопросторне основе животне 
средине

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74 став 8 и ставом 10 Закона о високом 
образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и чл. 104 и 109 Ста-
тута Географског факултета.

Наставник у звању доцента или 
ванредног професора за ужу научну 

област Просторно планирање
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен докто-
ра наука из научне области за коју се бира. Остали услови 
утврђени су чланом 74 став 6 и став 8 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17) и чл. 104 и 109 Статута 
Географског факултета.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима (биографија, спи-
сак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој струч-
ној спреми) подносе се Факултету на наведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ
„УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА“

ФАКУЛТЕТ ЗА
ДИПЛОМАТИЈУ И БЕЗБЕДНОСТ

11000 Београд, Травничка 2
тел. 011/2620-186

Ванредни професор (избор у више 
звање) и заснивање радног односа 
наставника за ужу научну област 

Политиколошке науке
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; докторат из области 
за коју се бира; објављени стручни, односно научни радови 
у одговарајућој области и способност за наставни рад. Посе-
би услови: радови из области односа политичких партија и 
политике националних мањина. Предност имају кандидати 
са познавањем источно-европских језика. Остали услови за 
избор наставника прописани су Законом о високом образо-
вању и Статутом Факултета за дипломатију и безбедност. 
Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из 
конкурса (оверене копије диплома, списак научних и струч-
них радова), достављају се на наведену адресу Факултета, 
контакт телефон: 011/2620-186.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/2027-809

Асистент за ужу научну област 
Рачунарство и информатика

на одређено време од 36 месеци
2 извршиоца

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије првог и 
другог степена завршио са укупном просечном оценом нај-
мање 8,00 или VII/2 степен стручне спреме, академски назив 
магистар наука. Уз молбу је потребно поднети биографију, 
оверену копију дипломе и уколико кандидат поседује и спи-
сак научних радова и сепарате истих.

Наука и образовање
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Доцент за ужу научну област 
Топологија

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну 
област Математичка анализа

на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу научну 
област Рачунарство и информатика

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор наука из 
области за коју се бира. Уз молбу је потребно поднети био-
графију, оверену копију дипломе, списак научних радова и 
сепарате истих.

ОСТАЛО: Ближи услови за избор су утврђени чл. 71 ст. 1 
Закона о високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 44/2010) 
и чланом 91 Статута Математичког факултета. Молбе са 
потребним документима могу се доставити Факултету на 
наведену адресу или лично предати у Секретаријату Факул-
тета, сваког радног дана од 10 до 15 часова, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурса.

ПРВА БЕОГРАДСКА ГИМНАЗИЈА
Београд, Цара Душана 61

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене, до повратка са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање; 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 3) да није осуђиван у смислу чл. 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС„ бр. 88/2017); 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и  језик на којем 
се остварује образовно-васпитни рад. Доказi о испуњености 
услова под 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву на конкурс, а о 
испуњености услова под 2 пре закључења уговора о раду. 
Посебни услови: наставник српског језика и књижевности: 
1) професор, односно дипломирани филолог за српскохрват-
ски језик и југословенску књижевност; 2) професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску књижевност и 
српскохрватски језик; 3) професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску књижевност и општу књижевност; 
4) професор српскохрватског језика са јужнословенским 
језицима; 5) професор југословенске књижевности и српс-
ког језика; 6) професор југословенске књижевности са стра-
ним језиком; 7) професор српског језика и књижевности; 8) 
професор српске књижевности и језика; 9) професор српске 
књижевности и језика са општом књижевношћу; 10) дипло-
мирани филолог за књижевност и српски језик; 11) дипломи-
рани филолог за српски језик и књижевност; 12) дипломира-
ни филолог српског језика са јужнословенским језицима; 13) 
мастер професор језика и књижевности (студијски програми: 
Српски језик; Српски језик и књижевност; Српска књижев-
ност; Српска књижевност и језик; Српска књижевност и језик 
са општом књижевношћу; Српска филологија: српски језик 
и лингвистика; Филологија, модули: Српски језик и Српски 
језик и компаративна књижевност); 14) мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик; Српски језик и књижевност; 
Српска књижевност; Српска књижевност и језик; Српска 
књижевност и језик са општом књижевношћу; Српска фило-
логија: српски језик и лингвистика; Филологија, модули: Срп-
ски језик и Српски језик и компаративна књижевност). Лица 
која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и 2 књижевност; Српска књижев-
ност и језик; Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком; Српска филологија: српски језик и књижевност; Србис-
тика. Све према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији („Сл. гласник РС-Просветни гласник“,бр. 15/2013).

ОСТАЛО: кандидати су дужни да поднесу уз пријаву на кон-
курс: кратку биографију; оверену фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми или уверења о стеченом високом 
образовању, ако диплома није уручена; уверење о неосуђи-
ваности; уверење о држављанству (оригинал или оверену 
фотокопију); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење (потврду) о образовању из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина стечених у 
току студија или након дипломирања, од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова или оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-

но испиту за лиценцу. Пријаве се достављају секретаријату 
Прве београдске гимназије у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса, лично или поштом на адресу: Цара Душана 
61. Неблаговрмене пријаве неће се узимати у разматрање. 
За додатне информације обратите се секретаријату школе на 
телефон: 011/26-29-321.

ОШ “ЖИВОМИР САВКОВИЋ“
11409 Ковачевац

Трг Љубомира Ивановића Геџе 11
тел. 011/8213-207

Професор разредне наставе
на одређено време до повратка 

радника са одсуства ради посебне неге 
детета (заменa одсутног запосленог 

преко 60 дана)
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања и под условом прописа-
ним Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи. Кандидати попуњавају 
пријемни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства (део ново на сајту ), а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи и 
то: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, уве-
рење о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђи-
ваности 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
доказ да знају српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати који су изабрани у ужи избор у 
року од 8 дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стрндардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом доставити на наведе-
ну адресу, у року од 8 дана од дана објављивања конкурса. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Информације на телефон 011/8213-207.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА

ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

11000 Београд, Змај Јовина 12
тел. 065/2621-730

Наставник у свим наставним 
звањима из уже научне области 

Економија и финансије
4 извршиоца

УСЛОВИ: за избор наставника утврђени су Законом о високом 
образовању, Статутом и Правилником о избору у звања Унив-
рзитета Унион и Статутом Београдске банкарске академије. 
Уз пријаву на конкурс доставити: биографију; извод из мати-
чне књиге рођених; уверење о држављанству; оверене копије 
диплома о претходно стеченим звањима; уверење о неосуђива-
ности и списак објављених радова. Пријаву и тражену докумен-
тацију доставити у физичком и електронском облику на наве-
дену адресу, кабинет 209/II или на e-mail: office@bba.edu.rs. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ

11000 Београд, Чика Љубина 18-20
тел. 011/3206-104

Ванредни професор за ужу научну 
област Археологија

на одређено време од 5 година 
(унапређење)
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Историја српског народа у 

новом веку
на одређено време од 5 година 

(унапређење)

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа историја средњег века 

са помоћним историјским наукама
на одређено време од 5 година 

(унапређење)

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа психологија

на одређено време од 5 година 
(унапређење)
2 извршиоца

Ванредни професор за ужу научну 
област Општа педагогија са 

методологијом и историја педагогије
на одређено време од 5 година 

(унапређење)

Доцент за ужу научну област Општа 
психологија

на одређено време од 5 година 
(реизбор)

Доцент за ужу научну област Општа 
археологија

на одређено време од 5 година 
(реизбор)

Доцент за ужу научну област 
Археологија

са 70% радног времена, на одређено 
време од 5 година (избор)

Доцент за ужу научну област 
Предшколска педагогија

на одређено време од 5 година 
(реизбор)

Доцент за ужу научну област 
Класичне науке

на одређено време од 5 година 
(реизбор) - предност имају кандидати 
чије је тежиште истраживања грчка 

лингвистика

Доцент за ужу научну област 
Енглески језик

на одређено време од 5 година 
(реизбор)

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; научни степен доктора 
наука из уже научне области за коју се бира; способност за 
наставни рад.

Асистент за ужу научну област 
општа Историја средњег века и 

помоћне историјске науке
са 50% радног времена, на одређено 

време од 3 године (избор)

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме; дипломирани исто-
ричар у складу са правилима студија која су важила до 
10.09.2005. године или лице које је уписало докторске сту-
дије историје и на претходно завршеним основним и мастер 
студијама оставарило просечну оцену најмање осам и које 
показује смисао за наставни и научни рад или лице које 
је уписало докторске тудије историје, без претходно завр-
шених мастер студија, одн. стекло стручни назив дипло-
мирани у одговарајућој научној области и основне студије 
завршило са просечном оценом најмање осам; VII/2 степен 
стручног образовања коме је прихваћена тема докторске 
дисертације.

ОСТАЛО: Поред општих услова кандидати треба да испуња-
вају и услове предвиђене одредбама Закона о високом обра-
зовању (“Сл. гласник РС”, бр. 76/05) и Статута Факултета. 
Пријаве кандидата са прилозима (биографија са неопходним 
подацима за писање извештаја, дипломе, списак објављених 
радова и остала пратећа документација), доставити на наве-
дену адресу Факултета. Контакт телефон: 011/3206-104.

Наука и образовање
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ОШ „ГАВРИЛО ПРИНЦИП“
11080 Земун, Крајишка 34

тел. 011/2194-294, 011/3161-752

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да испуњава 
прописана услове из чл. 122 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/17), а у вези са 
члановима 139 и 140 став 1 и 2 наведеног Закона о основама 
система образовања (у даљем тексту: Закон). За директора 
школе може бити изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечено на 1) студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; (2) студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, трансдисциплинарне 
струдије 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 пропису који је уређивао високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; да испуњава услове за наставника те 
врсте школе и подручја рада, за педагога и психолога школе; 
дозволу за рад (лиценцу) за наставника, васпитача и стручног 
сарадника; обуку и положен испит за директора установе и 
најмање осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђивано правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; да има држављанство РС; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује образовано 
васпитни рад. Комисија за избор директора цениће и доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), као доказ о резултатима 
стручно-педагошког надзора и оцену спољашњег вредно-
вања, ако је кандидат претходно обављао дужност дирек-
тора школе. Изузетно, ако се на конкурс не пријави ни један 
кандидат са одговарајућим образовањем из чл. 140 ст. 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе може да обавља 
лице које има одговарајуће образовање из чл. 140 став 3 Зако-
на за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у установи 
на пословима образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 1) био-
графске податке односно радну биографију; 2) оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; 3) оверен препис или оверену 
фотокопију уверења о положеном испиту за лиценцу, однос-
но стручном испиту (дозволи за рад); 4) обуку и положен 
испит за директора (пријава се неће сматрати непотпуном, 
јер програм обуке за директора школе и Правилник о пола-
гању испита за директора нису донети, па ће изабрани кан-
дидат бити у обавези да  положи испит за директора у року 
који предвиђа Закон); 5) потврду да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања (не старије од 6 
месеци) односно за лице које испуњава услове из чл. 122 
став 6 Закона, потврду да има најмање 10 година радног 
искуства у области образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања; 6) лекарско уверење - да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима (не старије од 6 месеци); 7) уверење из 
суда да против кандидата није покренут кривични поступак, 
донета наредба о спровођењу истраге, покренута оптужни-
ца или однето решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); 8) уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за наведена кривична дела из чл. 139 став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпитања (не 
старије од 6 месеци); 9) уверење о држављанству РС (не 
старије од 6 месеци); 10) извод из матичне књиге рођених 
(не старије од 6 месеци); 11) план и програм рада директо-
ра школе, остала документа која могу послужити као доказ 
о стручним и организаторским способностима; 12) доказ о 
резултату стручно-педагошког надзора кандидата; 13) доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора уста-
нове; 14) доказ да зна језик на којем се оставрује васпит-
но-образовни рад, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику; 15) пријемни формулар за пријаву 
на конкурс скинут са интернет странице Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја. Пријаве са потребном 

документацијом достављају се у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса на адресу школе у затвореној ковер-
ти са назнаком “Конкурс за избор директора школе”, лично 
или поштом. Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе радним данима од 09.00 до 14.00 часова, на 
телефон 011/2194-294, 011/3161-752.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Краљице Марије 16

Наставник у звању доцента (на 
одређено време од 5 година) или 
у звању ванредног професора (на 

одређено време од 5 година) за ужу 
научну област Мотори

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VIII степен стручне 
спреме, доктор наука и други услови утврђени чланом 75 
Закона о високом образовању и чланом 118 Статута Машин-
ског факултета.

Сарадник у звању асистента, за ужу 
научну област Термомеханика
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен машински факултет, VII/1 степен стручне 
спреме и други услови утврђени чланом 84 Закона о високом 
образовању и чланом 120 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биографију, 
оверене преписе диплома стечених у земљи или решења 
о признавању страних високошколских исправа о одгова-
рајућој стручној спреми, списак радова и сепарате објавље-
них радова и потписану Изјаву о изворности (преузети са 
сајта Машинског факултета, линк: http://www.mas.bg.ac.rs/_
media/fakultet/izbori-u-zvanja/izbor-zvanje-izvornost-obrazac5.
doc). Пријаве доставити на адресу: Машински факултет, 
Краљице Марије 16, 11120 Београд 35, соба 121, у року од 15 
дана од дана објављивања конкурсa.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ИВАН ГУНДУЛИЋ“

Нови Београд, Народних хероја 12
ivangundulic@hotmail.com

тел. 011/2603-269
факс: 011/2697-590

1) Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

2) Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

3) Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

4) Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

5) Наставник физичког васпитања/
физичко и здравствено васпитање
са 80% радног времена, на одређено 
време ради замене директора у првом 

мандату

6) Секретар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) одговарајуће образовање у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл гласник РС“, бр. 88/2017) и Правилником о степену и 
врсти образовања 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), 
а секретар мора да има образовање из области правних нау-
ка у складу са чланом 140 став 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања; 2) психичка, физичка и здравстве-

на способност за рад са децом и ученицима; 3) да канди-
дат није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) држављанство Републике 
Србије; 5) кандидат треба да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад. Уз пријавни формулар који 
се преузима са интернет странице Министарства просвете 
науке и технолошког развоја доставити: оверену фотоко-
пију о завршеном факултету, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту или испиту за лиценцу (важи 
за кандидате који нису приправници), уверење о неосуђива-
ности за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита, за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом без 
обзира на изречену кривичну санкцију и за које није у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање, уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци, извод из матич-
не књиге рођених оригинал или оверена копија, CV. Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима (лекарско уверење) подноси само изабрани 
кандидат, пре закључивања уговора о раду. Знање српског 
језика и језика на коме се изводи васпитно-образовни рад 
доказује се положеним испитом из тог језика по програму 
одговарајуће високошколске установе, осим за кандидате 
који су стекли образовање на језику на коме се остварује 
васпитно-образовни рад (српски језик). Пријава на конкурс 
мора садржати актуелни број фиксног или мобилног теле-
фона и тачну адресу пребивалишта. Непотпуне или неблаго-
времене пријаве неће бити разматране. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 8 дана од дана објављивања конкур-
са. Пријаве са документима којима се доказује испуњеност 
услова конкурса доставити на адресу: Основна школа „Иван 
Гундулић“, Нови Београд, Народних хероја 12.

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА
СА ДОМОМ УЧЕНИКА ПК „БЕОГРАД“

11210 Београд, Панчевачки пут 39

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ за пријем у радни однос за наведено радно место су 
прописани чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника из опште-
образовних предмета, стручних сарадника и васпитача у 
стручним школама(„Сл. гласник РС - Просветни гласник“ бр. 
8/2015, 11/2016, 13/2016-I, 13/2016-II, 2/2017-I и 2/2017-II). 
Кандидати уз попуњен пријавни формулар који преузимају 
са званичне интернет странице Министарства просвете, нау-
ке и технолошког развоја http://www.mpn.gov.rs/ достављају 
и оверену фотокопију дипломе о стечном образовању, потвр-
ду да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање;оверену фотокопију уверења о 
држављанству, оверену фотокопију извода из матичне књи-
ге рођених, доказ да знају српски језик. Доказ да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима изабрани кандидат доставља приликом 
закључења уговора о раду. Подносе се оверене фотоко-
пије и исте се не враћају кандидатима. Потребна документа 
доставити на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање



   |  Број 751 | 15.11.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs22 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ НАУКА

11000 Београд, Јове Илића 165
тел. 011/3092-999

Асистент за ужу научну 
Међународно-правну област
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да су студенти докторских студија 
или да су магистри наука са прихваћеном темом докторске 
дисертације;који су сваки од претходних степена студија 
завршили, са просечном оценом најмање 8; да имају сми-
сао за наставни рад као и да испуњавају услове предвиђене 
Законом о високом образовању (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) 
Статутом и Правилником о начину и поступку стицања звања 
и заснивања радног односа сарадника Универзитета у Бео-
граду - Факултета политичких наука. Приликом избора узима 
се у обзир већа просечна оцена у току студирања а посеб-
но из уже научне области за коју се кандидат бира, време 
трајања студија, мотивисаност за рад у настави и познавање 
светских језика. Уз пријаву приложити : биографију; ове-
рен препис диплома са претходних нивоа студија стечених 
у земљи или решење о признавању стране високошколске 
исправе о одговарајућој стручној спреми; потврду о уписа-
ним докторским студијама или одлуку универзитета о при-
хваћеној теми докторске дисертације; уверење о положеним 
испитима са претходних нивоа студија; доказ о познавању 
светских језика; списак објављених радова и радове; очита-
на /копија личне карте кандидата.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова доставити на адресу Факултета политичких наука, 
Београд, Јове Илића 165, у року од 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Уз пријаву кандидати су дужни да доставе и 
својеручно потписану изјаву о изворности која је доступна на 
линку www.fpn.bg.ac.rs/5010. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се узети у разматрање.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 154

тел. 011/3950-867

Доцент за ужу научну област 
Управљање квалитетом

на одређено време од 5 година
2 извршиоца

УСЛОВИ: лице које је претходне степене студија заврши-
ло са просечном оценом најмање 8, односно које има нај-
мање три године педагошког искуства на високошколској 
установи, има научни назив доктора наука из одговарајуће 
научне области; научни, односно стручни радови објавље-
ни у научним часописима или зборницима, са рецензијама и 
способност за наставни рад. Кандидати уз пријаву треба да 
приложе: диплому о одговарајућој стручној спреми из одго-
варајуће научне области, биографију, списак радова и саме 
радове.

Асистент за ужу научну област 
Управљање системима

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: студент докторских студија или магистар наука из 
одговарајуће области коме је прихваћена тема докторске 
дисертације, који је претходне нивое студија завршио са уку-
пном просечном оценом најмање 8, смисао за наставни рад. 
Кандидати уз пријаву треба да приложе: диплому о одго-
варајућој стручној спреми; потврду о уписаним докторским 
студијама; за студенте са завршеним магистарским студија-
ма- потврду о прихваћеној теми докторске дисертације; био-
графију; списак радова и саме радове.

ОСТАЛО: Услови за избор прописани су Законом о високом 
образовању, Критеријумима за стицање звања наставни-
ка на Универзитету у Београду, Правилником о изменама и 
допунама Правилника о начину и поступку стицања звања и 
заснивања радног односа наставника Универзитета у Београ-
ду, Статутом Универзитета, Статутом Факултета и Правилни-
ком о организацији и систематизацији послова на Факултету. 
Напомена: сви прилози достављају се у електронској форми 
на CD-у. Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања у 
публикацији “Послови”. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати.

ЧАЧАК
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ

НАУКА У ЧАЧКУ
УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

32 000 Чачак, Светог Саве 65

Наставник у звању ванредни 
професор, за ужу научну област 

Информационе технологије и 
системи

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, доктор техничких 
наука или докторат наука из уже научне области за коју се 
наставник бира; поред наведених услова кандидати треба 
да испуњавају услове прописане Законом о високом обра-
зовању, Статутом Универзитета у Крагујевцу, Правилником 
о начину и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу и Статутом 
Факултета техничких наука у Чачку. Пријава на конкурс 
садржи име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
адресу становања и број телефона, податке о образовању, 
податке о радном искуству и друго. Уз пријаву приложити: 
биографију, доказ о одговарајућој стручној спреми, спи-
сак научних и стручних радова, као и саме радове, и доказ 
надлежног органа о неосуђиваности у смислу члана 72 став 
4 Закона о високом образовању („Службени гласник РС” бр. 
88/2017) и чл. 124е став 1 Статута Универзитета у Крагује-
вцу. Упутством за примену, начин достављања, попуњавања 
и утврђивање релевантних докумената које кандидат дос-
тавља у току поступка избора у звање (www.kg.ac.rs - Избори 
у звања - Документи за заснивање радног односа и стицање 
звања наставника), утврђена је обавеза кандидата, учесника 
конкурса, да релевантна документа која прилаже ради оце-
не испуњености општих услова, као и обавезних и изборних 
елемената прописаних чланом 8 Правилника о начину и 
поступку заснивања радног односа и стицању звања настав-
ника Универзитета у Крагујевцу, доставља у електронском 
облику, на начин утврђен овим упутством. Пријаву са дока-
зима о испуњавању услова конкурса доставити на адресу:  
Факултет техничких наука у Чачку, 32000 Чачак, Светог Саве 
65. Рок за пријаву на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” и на интернет страници Уни-
верзитета. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
разматрати.

МАШИНСКО-САОБРАЋАЈНА ШКОЛА
32000 Чачак

Др Драгише Мишовића 146 

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана (до 
повратка са породиљског одсуства)

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време ради замене 
одустне запослене преко 60 дана (до 
повратка са породиљског одсуства)

Наставник филозофије
на одређено време ради замене 

одустне запослене преко 60 дана (до 
повратка са породиљског одсуства) са 

10% радног времена

Наставник уметничке групе 
предмета

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

Наставник машинске групе предмета
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана (до 
повратка запосленог са неплаћеног 
одсуства), са 50% радног времена

Педагог школе
на одређено време ради замене 

одустне запослене преко 60 дана (до 
повратка са породиљског одсуства)

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове у складу 
са чланом 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања; морају да поседују одговарајуће образовање у 
складу са чл. 140, 142, 143 и чланом 144 став 1 и 2 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник”, број 88/2017); да кандидат 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; да зна 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад; услови 
у складу са Правилником о врсти стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у стручним шко-
лама („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 5/91, 1/92, 7/96, 
6/01, 3/03, 5/05, 2/07, 7/08,5/11,9/13). 

ОСТАЛО: одговарајуће образовање у складу са чл. 140, 142, 
144, и то: 1) на студијама 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 другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплиниране, мултидисципли-
ниране, трансдисциплиниране студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; 2) на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. 
године. У складу са чланом 154 Закона о основама система 
образовања и васпитања, кандидати попуњавају пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, а потребну документацију заједно са одштампа-
ним пријавним формуларом достављају установи. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи: попуњен и одштам-
пан пријавни формулар на званичној страници Министар-
ства просвете; доказ да канидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисциплина и 
шест бодова праксе у установи у складу са ЕСПБ (оригинал 
или оверена фотокопија потврде - уверење одговарајуће 
високошколске установе о броју остварених бодова, односно 
положеним испитима из психологије и педагогије или овере-
на копија уверења о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу), за оне који ово образовање поседују, а 
за оне који не поседују, Закон по члану 142 став 2 дозвољава 
да је ово образовање наставник 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 из казне-
не евиденције МУП-а (оригинал или оверена фотокопија) 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 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; оргинал или оверену фотокопију 
уверења о држављанству (не старије од 6 месеци); доказ 
одговарајуће високошколске установе о познавању језика 
на којем се изводи образовно-васпитни рад уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на српском језику (оригинал 
или оверена фотокопија); оргинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад да децом 
и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре закљу-
чења уговора о раду. Избор се врши у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања. У поступку 
одлучивања о избору кандидата, кандидати изабрани у ужи 
избор биће упућени на психолошку процену способности за 
рад са децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизованих посту-
пака. Пријаве доставити лично у секретаријат школе или 
слати на горенавдену адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок 
за пријављивање је 8 дана од дана објављивања огласа. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у раз-
матрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи
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ЕКОНОМСКО-ТРГОВАЧКА ШКОЛА
„КЊАЗ МИЛОШ”

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

Наставник економске групе 
предмета

на одређено време ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примље-
но лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и под условима 
прописаним Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у средњој школи. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи, и то: оверену копију дипломе о одгова-
рајућем образовању, извод из матичне књиге рођених, уве-
рење о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђи-
ваности 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. 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 запо-
шљавања применом стандардизованих поступака. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Пријавни формулар 
са документацијом доставити на горенаведену адресу.

ЈАГОДИНА
ТЕХНОЛОШКА ШКОЛА

35250 Параћин
Драгољуба Јовановића 2

тел. 035/561-697

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано лице које 
испуњава услове прописане Законом о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/17) и Правилни-
ком о ближим условима за избор директора установа образо-
вања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 108/15). 3. Дужност дирек-
тора школе може да обавља лице: 3.1 које има одговарајуће 
високо образовање за наставника средње стручне  школе за 
подручја рада: Пољопривреда, производња и прерада хра-
не, Хемија, неметали и графичарство, Здравство и социјална 
заштита, Личне услуге, за педагога и психолога, стечено: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 
струковне студије, специјалистичке академске студије) и то: 
1) студије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет односно групе предмета, 2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердисци-
плинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинује целине и одговарајуће научне 
односно стручне области или области педагошких наука, на 
основним студијама у трајању од најмање четири године по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године, (услов из тачке 3.1 прописан је чланом 
122 став 5, чланом 139 став 1 тачка 1, чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања и чла-
ном 2 став 1 тачка 1 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања), 3.2 које има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (услов из тачке 3.2 прописан је чланом 139 став 1 
тачка 2 Закона о основама система образовања и васпитања, 
чланом 2 став 1 тачка 3 и чланом 6 Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања и васпи-
тања), 3.3 које није осућивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзора на изречену кривичну 
санкцију (услов из тачке 3.3 прописан је чланом 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, 
чланом 2 став 1 тачка 4 и чланом 7 став 3 и 4 Правилника о 
ближим условима за избор директора установа образовања 
и васпитања) 3.4 за које није у складу са законом утврђено 

дискриминаторно понашање (услов из тачке 3.4 прописан је 
чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања, чланом 2 став 1 тачка 5 и чланом 7 став 1 
Правилника о ближим условима за избор директора установа 
образовања и васпитања), 3.5 које има држављанство Репу-
блике Србије, (услов из тачке 3.5 прописан је чланом 139 став 
1 тачка 4 Закона о основама система образовања и васпитања 
и чланом 2 став 1 тачка 6 Правилника о ближим условима за 
избор директора установа образовања и васпитања), 3.6 које 
зна српски језик на којем се остварује образовно васпитни 
рад, (услов из тачке 3.6 прописан је чланом 139 став 1 тачка 
5 Закона о основама система образовања и васпитања, чла-
ном 2 став 1 тачка 7 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања), 3.7 које има 
дозволу за рад наставника и стручног сарадника - педагога и 
психолога (услов из тачке 3.7 прописан је чланом 122 став 5 
Закона о основама система образовања и васпитања), 3.8 које 
има обуку и положен испит за директора установе; изабрани 
директор који нема положен испит за директора дужан је да 
га положи у року од две године од дана ступања на дужност; 
директору који не положи испит за директора у року од две 
године од дана ступања на дужност престаје дужност дирек-
тора, (услов из тачке 3.8 прописан је чланом 122 став 5, 9 и 10 
Закона о основама система образовања и васпитања и чла-
ном 2 став 1 тачка 8 Правилника о ближим условима за избор 
директора установа образовања и васпитања), 3.9 које има 
најмање осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања након стеченог одговарајућег образовања, 
(услов из тачке 3.9 прописан је чланом 122. став 5. Закона о 
основама система образовања и васпитања и чланом 2 став 1 
тачка 2. Правилника о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања), 3.10 које није правнос-
нажно осуђено за привредни преступ у вршењу раније дуж-
ности, (услов из тачке 3.10 прописан је чланом 2 став 1 тачка 4 
Закона о основама система образовања и васпитања и чланом 
7 став 2 Правилника о ближим   условима за избор директора 
установа образовања и васпитања), 4. Уз пријаву на конкурс 
кандидат доставља: оверену копију дипломе о стеченом одго-
варајућем образовању, уверење надлежне полицијске управе 
да није правноснажном пресудом осуђиван за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања (уверење треба да буде издато 
након расписивања конкурса), уверење надлежне полицијске 
управе да за кандидата није утврђено дискриминаторно пона-
шање у поступку и на начин прописан законом, оригинал или 
оверену копију  уверења о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), доказ да зна српски језик на којем 
се остварује образовно - васпитни рад (овај доказ доставља 
кандидат који одговарајуће високо образовање није стекао на 
српском језику), оверену копију дозволе за рад наставника и 
стручног сарадника - педагога и психолога, оригинал или ове-
рену копију доказа да има обуку и положен испит за директо-
ра установе (пријава уз коју није достављен овај доказ неће се 
сматрати непотпуном), потврду о дужини рада (најмање осам 
година) у установи на пословима образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, уверење надлеж-
ног привредног суда да није правноснажно осуђен за прив-
редни преступ у вршењу дужности (уверење треба да буде 
издато након расписивања конкурса) доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора и оцену спољашњег вредновања (овај 
доказ доставља кандидат који је претходно обављао дужност 
директора установе), доказ (оригинал или оверена копија) 
о стеченом звању према прописима из области образовања 
(пријава уз коју није достављен овај доказ неће се сматрати  
непотпуном), биографију (са прегледом стручног усаврша-
вања, кретања у служби). 5. Лекарско уверење надлежне 
здравствене установе (да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима) доставља кан-
дидат који решењем министра просвете, науке и технолош-
ког развоја буде именован за директора. Лекарско уверење 
доставља се пре закључења уговора о међусобним правима 
и обавезама. 6. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се лично или поштом у затвореним ковертама на 
адресу: Технолошка школа, Драгољуба Јовановића 2, 35250 
Параћин, са назнаком „Конкурс за избор директора”. Ближе 
информације могу се добити на тел. 035/561-697.

КИКИНДА
ОШ “МИЛИВОЈ ОМОРАЦ”

23323 Иђош, Миливој Оморац 40
тел. 0230/65-209

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

запосленог преко 60 дана, односно до 
престанка привремене спречености за 

рад запосленог
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање 
(члан 139 став 1 тачка 1), члан 140 ставови 1-2, члан 141 
став 7, члан 142 ставови 1, 2 и 4, члан 144 став 2 тачка 
3) Закона о основама система образовања и васпитања и 

степеном (“Сл.гласник РС”, број 88/2017; у даљем тексту 
Закон)) - доказ који се подноси на конкурс је оверена 
фотокопија дипломе о стеченом високом образовању на 
основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године  или фотокопија дипломе 
о стеченом високом образовању на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) на српском језику као 
језику на којем се изводи настава, чији су степен и врста 
прописани  чланом 2 став 1 Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник”, број 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): 1) про-
фесор разредне наставе, 2) (брисана), 3) професор педа-
гогије са претходно завршеном педагошком академијом 
или учитељском школом, 4) професор разредне наставе 
и енглеског језика за основну школу, 5) мастер учитељ, 
6) дипломирани учитељ - мастер, 7) професор разредне 
наставе и ликовне културе за основну школу. Лице са завр-
шеним основним академским студијама првог степена по 
пропису који уређује високо образовање од 10. септембра 
2005. године доставља и оверена фотокопију дипломе и о 
тим завршеним студијама, а складу са чланом 140 ставо-
ви 1-2 Закона. Лица којима диплома није издата, уместо 
напред наведених диплома подносе оверену фотокопију 
уверења о стеченом високом образовању у напред наве-
деним врстама и степенима образовања. Кандидат мора 
да достави и уверење или оверену фотокопију уверења 
високошколске установе да има и образовање из члана 140 
Закона из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања, од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова (члан 142 
став 1 Закона), односно уверење или оверену фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно испиту за 
лиценцу ако нема доказ о испуњавању услова из члана 142 
став 1 Закона (члан 142 став 4 Закона), ако нема образо-
вање из става 1 члана 142, 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 (члан 142 став 2 Закона); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима - доказ се подноси пре закључења уго-
вора о раду (члан 139 став 1 тачка 2) Закона) достављањем 
лекарског уверења надлежне службе медицине рада. Кан-
дидати који су изабрани у ужи избор биће упућени на пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученици-
ма коју врши надлежна служба за послове запошљавања 
применом стандардизованих поступака; Да није осуђива-
но правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрнављење, за кривично дело 
примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање (члан 139 став 1 тачка 3) Зако-
на) - доставља се уверење/потврда из надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова; да има држављанство 
Републике Србије (члан 139 став 1 тачка 4) Закона - доказ 
који се подноси на конкурс је оригинал или оверена фото-
копија уверења о држављанству Републике Србије; да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад - доказ је фотокопија дипломе, односно уверења о сте-
ченом високом образовању на српском језику на којем се 
остварује образовно-васпитни рад или оверена фотокопија 
уверења о положеном испиту из српског језика по програ-
му одговарајуће високошколске установе (члан 139 став 1 
тачка 5) и члан 141 став 7 Закона).

ОСТАЛО: Осим напред наведених доказа, на конкурс се 
подноси пријава својеручно потписана са назнаком радног 
места на које кандидат конкурише. Пријаве са конкурсном 
документацијом слати на формулару за пријаву на кон-
курс објављеном на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја, а путем 
поште на адресу: Основна школа „Миливој Оморац“, 
Миливоја Оморца 40, 23323 Иђош или доставити непо-
средно на напред наведену адресу са назнаком “За кон-
курс”. Уз пријаву доставити биографију са контакт подаци-
ма о адреси, контакт телефону и фотокопију личне карте 
(за личне карте са чипом, доставља се биометријски очи-
тана лична карта). Непотпуне и неблаговремене пријаве, 
као и пријаве које нису достављене на напред наведеном 
Формулару неће се разматрати. Конкурсна документација 
се не враћа. Контакт телефон за информације је 0230/65-
209, лице за контакт је секретар установе.

Наука и образовање
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КОСОВСК А МИТРОВИЦА
ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ИЗ

УРОШЕВЦА У ЛЕПОСАВИЋУ
38218 Лепосавић, 24. новембар бб

тел. 028/84-103

Наставник за уже научне области 
Транспорт терета и логистика или 

Саобраћајни системи
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајући стручни, ака-
демски, научни назив доктора наука из уже научне области 
за коју се бира, стечен на акредитованом студијском про-
граму и акредитованој високошколској установи; да је прет-
ходне нивое студија завршио са укупном просечном оце-
ном најмање осам; да има објављене стручне радове и да 
показује способност за наставни рад.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим одред-
бама чл. 72-75 Закона о високом образовању („Службени 
гласник РС”, бр. 76/05, 100/07 - аутентично тумачење, 97/08, 
44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15 - аутентично тумачење и 
68/15), Статута ВТШСС Урошевац, у складу са којима ће бити 
избршен избор кандидата за заснивање радног односа. Уз 
пријаву на конкурс кандидат доставља доказе о испуњавању 
услова конкурса, списак научних радова са неопходним 
индексним ознакама и саме радове, биографију са описом 
школско-образовне и радно професионалне историје, доказ 
да кандидати нису осуђени за кривично дело на безусловну 
казну затвора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело 
које их чини неподобним за рад у државном органу (не 
старије од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених и 
матичне књиге држављанства, доказ о испуњеној психич-
кој, физичкој и здравственој способности за рад у просвети. 
Документа морају бити оригинална или оверене фотокопије. 
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. 
Додатне информације у вези са конкурсом могу се добити на 
телефоне: 028/84-103, 028/84-105, 028/84-108, 063/8671-749 
(директор). Пријаве слати на адресу: Висока техничка школа 
струковних студија из Урошевца са привременим седиштем у 
Лепосавићу, 24. новембар бб, 38218 Лепосавић.

ОШ „БАНОВИЋ СТРАХИЊА“
Звечан, 38216 Бањска

тел. 028/669-087

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чланом 139 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; поседовање одговарајућег 
високог образовања из члана 140 став 1 и став 2 Закона о 
основама система образовања и васпитања (високо образо-
вање стечено на студијам другог степена - мастер академ-
ске студије, мастер струковне студије или специјалистичке 
академске студије по пропису које уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године или на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по пропису 
које је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. 
године), за наставника основне школе, педагога или психо-
лога; поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање 
психичке, физичке и здравствене способности за рад са 
децом и ученицима; поседовање држављанства Републике 
Србије; знање језика на којем се изводи образовно-васпитни 
рад; неосуђиваност правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Директора установе именује 
министар, на период од четири године. Рок за пријављивање 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Небла-
говремене и непотпуне пријаве се неће узети у разматрање. 
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе: доказ 
о држављанству (уверење о држављанству, односно извод 
из матичне књиге рођених), оверен препис/фотокопију 
дипломе о стеченом образовању, оверен препис/фотоко-
пију докумената о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту, доказ о знању језика на којем се изводи 
образовно-васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на том језику), потврду о радном 
искуству, преглед кретања у служби са биографским пода-
цима (необавезно), доказе о резултату стручно-педагошког 

надзора у раду кандидата (извештај просветног инспектора); 
уколико се на конкурс јави лице које је претходно обављало 
функцију директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Пријаве се достављају на адресу ОШ „Бановић 
Страхиња“ у Бањској, 38216 Бањска. Ближе информације о 
конкурсу могу се добити код секретара школе и путем теле-
фона: 028/669-087.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈАНКО ЈОВИЋЕВИЋ”

Гораждевац

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017). Кандидат треба да има одговарајуће високо обра-
зовање стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена који комбинује 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене студије 
првог степена из научне , односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); на основним 
студијама у трајању од најмање четири године по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године; најмање 8 година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; да кандидат има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017); да 
има држављанство Републике Србије; знање српског језика 
на коме се остварује образовно-васпитни рад; да има поло-
жен испит за директора. 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 приложити: радну биографију, оквир-
ни план рада, фотокопију личне карте (или очитану личну 
карту), оверен препис или фотокопију дипломе о стеченом 
одговарајућем образовању, оверен препис или фотокопију 
уверења о положеном стручном испиту, односно лиценци 
за настаника, педагога или психолога, потврду о радном 
искуству - доказ да кандидат има најмање 8 година рад-
ног стажа у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања, уверење о 
држављанству Републике Србије (не старије од 6 месеци), 
извод из матичне књиге рођених на новом обрасцу, уверење 
надлежног суда да против кандидата није покренута истрага 
нити је подигнута оптужница (не старије од 6 месеци), уве-
рење о неосуђиваности (извод из казнене евиденције, не 
старији од 6 месеци), доказ о психичкој, физичкој и здрав-
ственој способни за рад са децом и ученицима (оригинално 
лекарско уверење, не старије од 6 месеци), потврду - уве-
рење о знању српског језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (осим кандидата који су одговарајуће обра-
зовања стекли на српском језику). Уколико се на конкурс 
пријави лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Документа се достављају у оригиналу или овереној копији. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрти. 
Пријаву са доказима о испуњености услова доставити у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за директора шко-
ле”, препорученом поштом или лично секретару школе, од 
8.00 до 14.00 часова. Све додатне информације о конкурсу 
можете добити на телефон: 049/285-084.

КРАГУЈЕВАЦ
СРЕДЊА ШКОЛА
„ЂУРА ЈАКШИЋ”

34210 Рача, Карађорђева 94
тел. 034/752-146

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које испуња-
ва услове прописане чланом 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања, а то 
су: стечено одговарајуће 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 одго-
варајући предмет, односно групе предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
не, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука 
(кандидат мора да има завршене студије првог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групу предмета); на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по пропису који је уређивао висо-
ко образовање до 10. септембра 2005. године; да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републи-
ке Србије; да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно- васпитни рад. Дужност директора средње школе 
може да обавља лице које има одговарајуће образовање из 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања за наставника те врсте школе и подручја рада, за 
педагога и психолога, које поседује дозволу за рад наставни-
ка, односно стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе (изабрани директор који нема положен 
испит за директора дужан је да га положи у року до две годи-
не од дана ступања на дужност), најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат прилаже: оверену 
копију дипломе о стеченом образовању, доказ о држављан-
ству Републике Србије (уверење о држављанству, оригинал 
или оверена копија не старије од шаст месеци), оверену 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, однос-
но испиту за лиценцу, потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања, тј. најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, потврду о обуци и положе-
ном испиту за директора установе (пријава која не садржи 
уверење о положеној обуци и испиту за директора установе 
неће се сматрати непотпуном, јер програм обуке за директо-
ра школе и Правилник о полагању испита нису донети, па 
ће изабрани кандидат бити у обевези да положи испит за 
директора у законском року), доказ о неосуђиваности, радну 
биографију, оквирни план рада за време мандата. Потпуном 
пријавом сматра се пријава која садржи радну биографију и 
све доказе о испуњености услова за избор чије се прилагање 
тражи. Доказ о поседовању психичке, физичке и здравстве-
не способности кандидат је дужан да достави пре закљу-
чења уговора о раду. Докази о одговарајућем образовању, 
о неосуђиваности, држављанству Републике Србије и знању 
српског језика саставни су део пријаве за конкурс. Уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Пријаве се подносе у затвореним 
ковертама, непосредно школи или препорученом поштом 
на греонаведену адресу, са назнаком „Конкурс за директора 
школе“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узима-
ти у разматрање.

ОШ „РАДА ШУБАКИЋ”
34230 Гружа

тел. 034/515-507

Наставник српског језика и 
књижевности

са 94,44% радног времена, на 
одређено време до повратка одсутног 

запосленог

Наставник историје
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног 
запосленог

УСЛОВИ: У радни однос може бити примљено лице под 
условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/17) 
и Правилника о степену и врсти образовања наставника 
и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник”, бр. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017). Кандидат треба да испуња-
ва следеће услове: да има одговарајуће образовање; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђиван правноснажном 

Наука и образовање
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пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије и зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом и 
доказима о испуњавању услова доставити и извод из мати-
чне књиге рођених. Сва документа прилажу се у оригина-
лу или овереном препису. Доказ да кандидат има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима подноси изабрани кандидат, пре закључивања уговора 
о раду, а на основу провере коју врши надлежна служба за 
запошљавање, после подношења пријаве. Пријаве на кон-
курс са потребним доказима о испуњавању услова подносе 
се лично или на горенаведену адресу, са назнаком „Пријава 
на конкурс“. Радно време установе је од 7.00 до 15.00 часова, 
радним данима. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 
дана од дана објављивања огласа. 

ДОПУНА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ТРЕЋИ КРАГУЈЕВАЧКИ БАТАЉОН”
34000 Крагујевац, Јесењинова 17

тел. 034/302-160

Оглас објављен 08.11.2017. године у публикацији 
„Послови“ за радно место: професор разредне наста-
ве, на одређено време ради замене одсутног запос-
леног преко 60 дана, за рад у продуженом боравку, 
допуњава се у погледу начина конкурисања, и то: 
да је кандидат дужан да сходно одредбама чл. 154 и 
155 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17) којима је 
прописано да приликом подношења апликација на 
конкурс за пријем у радни однос у установи кандидат 
попуњава формулар на званичној интернет страни-
ци Министарства - www.mpn.gov.rs и потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља установи.

ПУ „МЛАДОСТ”
16215 Црна Трава
тел. 016/811-277

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: дужност директора предшколске установе може 
да обавља лице које има: образовање прописано одредбама 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система васпитања и 
образовања, за васпитача или стручног сарадника; дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника; обуку и 
положен испит за директора установе и најмање осам годи-
на рада у предшколској установи на пословима васпитања 
и образовања након стеченог одговарајућег образовања; 
поседовање дозволе за рад (лиценце); поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; поседовање држављанства Републике Србије; 
знање језика на којем се изводи образовно-васпитни рад; 
да није осуђивано правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; најмање осам година рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања. Дужност директора предшколске 
установе може да обавља и лице које има: одговарајуће 
образовање члана 140 став 3 овог Закона за васпитача; доз-
волу за рад; обуку и положен испит за директора установе 
и најмање десет година рада у дечјем вртићу на пословима 
васпитања и образовања наконстеченог одговарајућег обра-
зовања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: доказ о држављанству (извод из матичне 
књиге рођених, потврду о држављанству); лекарско уверење 

о психичкој и здравственој способности за рад са децом, пре 
закључивања уговора о раду (не старије од 6 месеци); ове-
рен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту 
за лиценцу односно стручном испиту; уверење да кандидат 
није осуђиван за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања; потвр-
ду о радном стажу у области васпитања и образовања; био-
графију са кратким прегледом кретања у служби. Пријаве 
са потребном документацијом подносе се на горенаведену 
адресу, са назнаком „Пријава за кнкурс за избор директора”. 
Ближе информације на телефон 016/811-277.

ОШ „СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ”
34220 Лапово, Косовских јунака 10 

тел. 034/850-050

Психолог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
50% радног времена

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
88,88% радног времена

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
90% радног времена

Секретар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана 
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 
139, 140, 143 и чл. 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”,бр 
88/2017),према одредбама Правилника о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” 15/2013, 2/2016, 10/2016, 
11/2016, 2/2017 и 3/2017) и остале опште услове предвиђене 
законом о раду. Кандидат треба да има одговарајуће образо-
вање, психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима, да је држављанин Републике Србије, да 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична дела из 
члана 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Сл. гласник РС”,бр. 88/2017), да зна језик 
на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа 
документа: краћу биографију, доказ да има одговарајуће 
образовање-прописану врсту и спепен стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образовању 
не старија од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија не старија од шест 
месеци), уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија не старија од шест месеци). 
Лекарско уверење подноси се непосредно пре закључења 
уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017). Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова за рад на наведеним пословима поднети на адресу 
школе у року од 8 дана од објављивања конкурса.Конкур-
сна документација се не враћа. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће бити узете у разматрање. На сајту Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја постављен 
је формулар који се попуњава приликом пријављивања на 
конкурс за пријем у радни однос у установи. Формулар је дос-
тупан у делу „Ново на сајту“. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
„НАТАЛИЈА НАНА НЕДЕЉКОВИЋ”

34202 Грошница, Крагујевац
Октобарских жртава 146

тел. 034//313-622

Наставник биологије
са 60% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Наставник грађанског васпитања
са 20% радног времена, на одређено 

време до повратка раднице са 
породиљског боловања

Наставник музичке културе
на одређено време до повратка 
радника са неплаћеног одсуства

УСЛОВИ: У радни однос у установи може бити примљено 
лице под условима прописаним чланом 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања („Сл. гласник 
РС“ број 88/2017) и под условима прописаним Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
број 11/2012, 15/2013, 2/2016 и 10/2016). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи 
и то: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
уверење о држављанству Републике Србије; доказ о неос-
уђиваности правоснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање. Кандидати који су изабрани у ужи избор у року 
од осам дана упућују се на психолошку процену способности 
за рад са ученицима коју врши надлежна служба за посло-
ве запошљавања применом стандардизованих поступака. 
Пријавни формулар са документацијом доставити на адресу: 
Основна школа „Наталија Нана Недељковић”, 34202 Грошни-
ца, Крагујевац, Октобарских жртава 146, у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

КРАЉЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”
Вранеши 

Стручни сарадник - педагог
за рад у издвојеним одељењима у 

Отроцима, Грачацу и Доњем Грачацу, 
са 50% радног времена, на одређено 
време до повратка одсутне запослене 

са породиљског боловања
УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног односа из 
чл. 24 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13 и 75/14), кандидат треба да испуњава и услове у складу 
са чл. 139 и чл. 140 став 1 тачка 1 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС” бр. 88/17) и има одго-
варајуће образовање, у складу са Правилником о врсти стручне 
спреме наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12 и 15/13). Уз пријаву 
на конкурс доставити: уверење о држављанству не старије од 6 
месеци, извод из матичне књиге рођених, оригинал или оверен 
препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању, доказ о нео-
суђиваности правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање мита; 
за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену кри-
вичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; доказ о испуњености услова из члана 
139 став 1 тачка 5 Закона о основама система образовања и вас-
питања - за извођење наставе на српском језику. Копије морају 
бити оверене, овера не сме бити старија од 6 месеци. Лекарско 
уверење се доставља по коначности одлуке о озбору кандида-
та, а пре потписивања уговора о раду. Рок за пријављивање је 
8 дана. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати у 
обзир. Пријаве са потребним документима слати на горенаведе-
ну адресу. Сва обавештења на телефон 036/5466-263.

КРУШЕВАЦ
ОШ „БРАНА ПАВЛОВИЋ”

37254 Коњух

Наставник математике (за 89% 
радног времена) и наставник 

информатике и рачунарства (за 10% 
радног времена)

за рад у матичној школи, на одређено 
време, замена одсутног запосленог 

преко 60 дана
1 извршилац

Наука и образовање
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Наука и образовање

УСЛОВИ: кандидат треба да има одговарајуће образовање: 
да има завршено високо образовање одговарајућег сме-
ра сходно чл. 3 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и чл. 
2 Правилника о степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи; да је држављанин Републике Србије 
(доставити и извод из матичне књиге рођених); да има пси-
хичку, 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 малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Проверу психофизичких способности за рад са децом и уче-
ницима врши надлежна служба за послове запошљавања. 
Потврду о неосуђиваности доставља кандидат. Уз пријаву 
доставити оригинале или оверене копије докумената изда-
тих од надлежних органа (не старије од 6 месеци). Лекарско 
уверење се доставља по коначности одлуке о избору кан-
дидата. Пријаве са потребном документацијом подносе се у 
року од 8 дана од дана објављивања конкурса, на горенаве-
дену адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се 
узимати у разматрање.

ОШ „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“
Брус, Братиславе Петровић 69

37220 Брус
тел. 037/825-381

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: прописани чл. 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 
88/17). Кандидат треба да има одговарајуће високо образо-
вање стечено на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјал. академске сту-
дије), и то: студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групе пред-
мета, студије другог степена из области педагошких наука 
или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или области 
педагошких наука (мора да има завршене студије првог сте-
пена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групу предмета), на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који уређивали 
су високо образовање до 10. септембра 2005. године, нај-
мање 8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања након стеченог одговарајућег образовања; да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривична дела утврђена у чл. 139 ст. 1 т. 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС“, бр. 88/17), да има држављанство Републике 
Србије, знање српског језика на коме се остварује васпит-
но-образовни рад, да има положен испит за директора. 
Изабрани кандидат који нема положен испит за директора 
дужан је да га положи у року од 2 године од дана ступања 
на дужност.

ОСТАЛО: Уз пријаву приложити: краћу биорафију са адре-
сом и контакт телефоном, фотокопију личне карте или очи-
тану личну карту, оверен препис или фотокопију дипломе 
о стченом одговарајућем образовању, оверен препис или 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту, односно 
лиценци за наставника, педагога или психолога, потврду о 
радном искуству - доказ да кандидат има најмање 8 година 
рада у установи на пословим образовања и васпитања након 
стеченог одговарајућег образовања, уверење о држављан-
ству Републике Србије (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених на новом обрасцу, уверење надлеж-
ног суда да против кандидат није покренута истрага нити је 
подигнута опужница (не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности (извод из казнене евиденције не старије од 
6 месеци), биографске податке са кратким прегледом рад-
ног искуства и предлогом програма рада директора школе, 
остала документа за које кандидат сматра да су од утицаја 
за доношење одлуке о избору, доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и ученицима (ори-
гинал лекарско уверење, не старије од 6 месеци), потврду 
о знању српског језика на коме се остварује образовно-вас-
питни рад (осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на српском језику). Уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора устано-
ве, дужно је да достави резултате стручно-педагошког над-
зора установе и оцену спољашњег вредновања установе. 

Документа се достављају у оригиналу или овереној копији и 
по окончању конкурса не враћају се кандидатима. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Пријаву са 
доказима доставити у року од 10 дана од дана објављивања 
конкурса, на адресу школе, са назнаком „Пријава на конкурс 
за директора школе“ препоручено поштом или лично секре-
тару школе, од 8 до 14 часова. Додатне информације могу се 
добити на број телефона: 037/825-381.

ОШ „МИЛУН ИВАНОВИЋ“
36342 Ушће, Милуна Ивановића бб

тел. 036/5430-055

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме. За директора може 
бити изабрано лице које испуњава услове прописане чла-
ном 139 и чланом 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања: има одговарајуће 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педагошких 
наука; на основним студијама у трајању од најмање четири 
године, по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице које је стекло образо-
вање на студијама другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе предме-
та као лице које је стекло образовање на студијама другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких нау-
ка мора да има завршене студије првог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета; има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима; није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; има 
држављанство Републике Србије; зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад; има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника, најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; положен 
испит за директора установе. Уз пријаву на конкурс кандидат 
доставља: оверен препис или оверену фотокопију дипломе 
о стеченом одговарајућем високом образовању; оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; потврду да има најмање 
осам година рада у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог одговарајућег образовања; био-
графију са кратким прегледом кретања у служби и предло-
гом програма рада директора школе; уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старију од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
са холограмом (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о знању српског језика на ком се изводи образовно-васпит-
ни рад (уколико одговарајуће образовање није стечено на 
том језику); доказ о неосуђиваности за наведена кривич-
на дела; доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника); доказ о 
резултатима стручно-педагошког надзора школе и оцену 
спољашњег вредновања за кандидата на конкурсу који је 
претходно обављао дужност директора школе; доказ о пси-
хичкој физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима доставља изабрани кандидат; доказ о обуци 
и положеном испиту за директора. Пријава која не садржи 
доказ о обуци и положеном испиту за директора сматраће 
се потпуном. Кандидат изабран за директора школе испит за 
директора дужан је да у року од две године од дана ступања 
на дужност положи испит за директора. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања. Кандидати 
ће бити позвани на интервју од стране конкурсне комисије, 
по завршетку рока за пријаву на конкурс. Пријаву на кон-
курс за избор директора, заједно са потребном документа-
цијом, доставити лично у или школи на адресу ОШ „Милун 
Ивановић”, 36342 Ушће, Милуна Ивановића бб, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор директора”. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секретара шко-
ле и путем телефона 036/5430-055.

КРУШЕВАЦ
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“НАША РАДОСТ”
37230 Александровац, Болничка 3

тел. 037/3552-083

Сервирка
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање, 
завршену основну школу, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће, 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 које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна српски језик на коме се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биографским 
подацима кандидат треба да приложи доказе о испуње-
ности услова: сведочанство о завршеном основном образо-
вању; уверење о држављанству; извод из матичне књиге 
рођених (оригинали или оверене копије); уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора утрајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвнуће; 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 које није 
у складу са законом утврђено дискриминаторно понашање 
(оригинал); доказ о знању српског језика на ком се оства-
рује васпитно-образовни рад (односи се на кандидате који 
нису образовање стекли на српском језику). Доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима прибавља пре закључења уговора о раду. 
Документација не сме бити старија од 6 месеци. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања огласа у публикацији “Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање. Пријаве са потребном документацијом доставити 
на адресу Предшколске установе “Наша радост” са назнаком 
“За оглас”.

ОШ „ДЕСПОТ СТЕФАН“
Крушевац, 37221 Горњи Степош

тел/факс: 037/655-335
е-mail: skolastepos@gmail.com

Наставник италијанског језика
на одређено време ради замене 

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

са 89% радног времена за рад у 
централној школи у Горњем Степошу

УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање 
прописано чланом 3 став 1 тачка 13 Правилника о степе-
ну и врсти образовања наставника и стручних сарадника у 
основној школи („Службени гласник РС - Просветни гласник 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017; 
2) да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскрвњење, за кривично дело примање мита или 
давање мита, за кривично дело из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Доказ о 
испуњености услова наведених у тачкама 1, 4 и 5 су састав-
ни делови пријаве на конкурс. Доказ из тачке 2 подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 3 прибавља 
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школа. Кандидати у складу са чланом 154 став 2 попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Формулар је доступан у 
делу - Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc. Рок за пријем пријава 8 дана од дана објављивања.

Педагошки асистент
на одређено време од 12 месеци, за 
рад у централној школи у Горњем 
Степошу и издвојеним одељењима 

школе
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, нај-
мање средње образовање; 2) да има завршен програм обуке 
за педагошког асистента; 3) да познаје ромски језик; 4) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5) да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родоскр-
вњење, за кривично дело примање мита или давање мита, 
за кривично дело из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање; 6) да има 
држављанство Републике Србије; 7) да зна језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Докази о испуње-
ности услова наведених у тачкама 1, 2, 3, 6 и 7 су састав-
ни делови пријаве на конкурс. Доказ из тачке 4 подноси се 
пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 5 прибавља 
школа. Кандидати у складу са чланом 154 став 2 попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију заједно са одштампаним 
формуларом достављају установи. Формулар је доступан у 
делу - Ново на сајту, на адреси: http://www.mpn.gov.rs/
wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.
doc. Рок за пријем пријава 8 дана од дана објављивања.

Домар - ложач
на одређено време ради замене 

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

50% радног времена
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, нај-
мање завршена основна школа и одговарајући сертификат 
за обављање послова ложача; 2) да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
3) да није осуђиван правоснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскрвњење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично дело из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; 4) да има држављанство Репу-
блике Србије; 5) да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад. Доказ о испуњености услова наведених 
у тачкама 1, 4 и 5 су саставни делови пријаве на конкурс. 
Доказ из тачке 2 подноси се пре закључења уговора о раду. 
Доказ из тачке 3 прибавља школа. Кандидати у складу са 
чланом 154 став 2 попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним формуларом достављају 
установи. Формулар је доступан у делу - Ново на сајту, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANJE.doc. Рок за пријем пријава 8 
дана од дана објављивања.

Радник на одржавању хигијене
на одређено време ради замене 

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

48% радног времена
УСЛОВИ: 1) да кандидат има одговарајуће образовање, завр-
шена основна школа; 2) да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3) да није 
осуђиван правоснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскрвњење, за кривично дело примање 
мита или давање мита, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за 

које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; 4) да има држављанство Републике Србије; 5) 
да зна језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. 
Доказ о испуњености услова наведених у тачкама 1, 4 и 5 
су саставни делови пријаве  на конкурс. Доказ из тачке 2 
подноси се пре закључења уговора о раду. Доказ из тачке 
3 прибавља школа. Кандидати у складу са чланом 154 став 
2 Попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним формуларом достављају установи. Форму-
лар је доступан у делу - Ново на сајту, на адреси: http://
www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-
KONKURISANJE.doc. Рок за пријем пријава 8 дана од дана 
објављивања.

ЛЕСКОВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

16231 Турековац

Наставник српског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 27,50% радног времена, за рад 

у издвојеном одељењу школе у 
Белановцу

УСЛОВИ: за пријем у радни однос, одређени чланом 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017) су следећи: одговарајуће образовање из 
члана 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017), односно високо 
образовање стечено на: студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из начуне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдицсиплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области из 
области педагошких наука, под условом да су завршене сту-
дије првог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групу предмета; на основним 
студијама у трајању од најмање четири године, по прописима 
који су уређивали високо образовање, до 10. септембра 2005. 
године; психичка физичка и здравствена способност за рад са 
децом и ученицима; да кандидат није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца или као и за кри-
вична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица и родоскрвнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изречену 
кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да попуни пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, који у штампаној форми 
доставља школи. Уз пријавни формулар кандидат је дужан 
да достави следећу документацију: оригинал  или овере-
ну фотокопију дипломе; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци, 
осим уколико се ради о новом обрасцу); оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о држављанству (не старије од 6 
месеци); извод из казнене евиденције полицијске управе, 
као доказ о неосуђиваности. Пре закључења уговора о раду 
изабрани кандидат доставља лекарско уверење. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса. 
Неблаговремене, неразумљиве и непотпуне пријаве неће 
бити разматране.

ЛОЗНИЦА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„ЦРВЕНКАПА“
15318 Мали Зворник, Дринска 7

Спремачица
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства и 
одсуства ради неге детета

УСЛОВИ: завршена основна школа; да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; да није осуђиван правоснажном пресудом за кри-
вична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; да 

има држављанство РС; да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Уз одштампа-
ни пријавни формулар са званичне интернет странице 
Министарства просвете, кандидат је дужан да достави: 
доказ о стеченој стручној спреми, доказ о неосуђива-
ности, податке из казнене евиденције издате од стране 
МУП-а, уверење о држављанству РС, извод из матичне 
књиге рођених. Фотокопије докумената морају бити ове-
рене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре 
закључења уговора о раду дужан је да достави лекарско 
уверење и санитарну књижицу. Пријаве на оглас са пот-
пуном документацијом слати на адресу установе, поштом 
или доставити лично, у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узети у разматрање.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„БАМБИ“

15300 Лозница, Генерала Јуришића 3
тел. 015/7882-122

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у старијој јасленој групи у објекту 

„Лептирић” у Лозници

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у млађој васпитној групи у објекту 

„Бамби” у Лозници

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у млађој васпитној групи у објекту 

„Чаролија” у Лозници

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у млађој васпитној групи у објекту 

„Лане” у Лозници

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у старијој васпитној групи у 

објекту „Пчелица” у Лозници

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у старијој васпитној групи у 

објекту „Бамби“ у Лозници

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у припремном предшколском 

програму у Јаребицама

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у припремном предшколском 

програму у Јошеви

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у припремном предшколском 

програму у Трбушница

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у припремном предшколском 

програму у Чокешини
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Наука и образовање

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
за рад у припремном предшколском 
програму у целодневном боравку у 

објекту „Бамби” у Лозници
УСЛОВИ: услови из чл. 139 и 140 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017) 
и једна година рада на пословима васпитача. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о одговарајућем 
образовању, не старије од 6 месеци; оригинал или овере-
ну фотокопију уверења, не старије од шест месеци, поли-
цијске управе 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 породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављањству, не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о једној години рада 
на пословима васпитача (копија уговора о раду или стручном 
оспособљавању, потврда послодавца); кратку биографију.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
рад у млађој јасленој групи у објекту 

„Чаролија” у Лозници
2 извршиоца

УСЛОВИ: услови из члана 139 тачка 3 Закона о предшколс-
ком васпитању и образовању („Сл. гласник РС” бр. 18/2010), 
члана 139 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и једна година рада 
на пословима медицинске сестре - васпитача. Уз пријаву 
доставити: оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању и сертификат, не старије од 6 месеци; оригинал или 
оверену фотокопију уверења, не старије од шест месеци, 
полицијске управе да лице није осуђивано правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; извод из 
матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија); 
уверење о држављанству, не старије од шест месеци (ори-
гинал или оверена фотокопија); доказ о једној години рада 
на пословима медицинске сестре - васпитача (копија уговора 
о раду или стручном оспособљавању, потврда послодавца); 
кратку биографију.

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. 

године
УСЛОВИ: најмање средња стручна спрема; познавање ром-
ског језика, сертификат да је кандидат прошао програм обуке 
за педагошког асистента. Уз пријаву доставити: оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању и сертификат 
- не старије од 6 месеци; оригинал или оверену фотокопију 
уверења, не старије од шест месеци, полицијске управе 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 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверена фотокопија); уверење о држављан-
ству, не старије од шест месеци (оригинал или оверена фото-
копија); кратку биографију.

ОСТАЛО: Пријаве са одговарајућом документацијом слати 
на адресу установе, у року од 8 дана од дана објављивања.

НИШ
ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ”

Миљковац
18202 Горња Топоница

тел. 018/621-724

Андрагошки асистент
са 50% радног времена, за рад у 
првом, другом и трећем циклусу 

основног образовања одраслих, на 
одређено време до краја школске 

2017/2018. године

Андрагошки асистент
са 50% радног времена, за рад у 
првом, другом и трећем циклусу 

основног образовања одраслих, за рад 
у издвојеном одељењу КПЗ-а у Нишу 
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године
УСЛОВИ: Послове андрагошког асистента може да обавља 
наставник, стручни сарадник или лице које испуњава усло-
ве за пријем у радни однос утврђене чл. 139 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС”, бр. 88/2017), да има најмање средње образовање и 
савладан програм обуке за андрагошког асистента за рад 
са одраслима. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Уз пријаву доставити: краћу биографију са адресом и кон-
такт телефоном; извод из матичне књиге рођених; уверење 
о држављанству; диплому или уверење о стеченој стручној 
спреми; уверење о неосуђиваности (из казнене евиденције 
надлежне полицијске управе); уверење да није покрену-
та истрага (уверење надлежног суда); сертификат о сав-
ладаном програму обуке за андрагошког асистента за рад 
са одраслима; доказ о психичкој, физичкој и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (доставља иза-
брани кандидат, пре закључења уговора о раду). Проверу 
психофизичких способности за рад са децом и ученицима 
извршиће Национална служба за запошљавање. Документа 
се прилажу у оригиналу или као оверене фотокопије (не ста-
рије од 6 месеци). Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се узимати у разматрање.

ОШ „ДОБРИЛА СТАМБОЛИЋ“
18360 Сврљиг, Радетова 25

тел. 018/821-002

Наставник физичког васпитања и 
физичког васпитања - изабрани 

спорт и физичке активности
са 26,66% радног времена, на 
одређено време до повратка 

помоћника директора 
УСЛОВИ: На конкурс за пријем у радни однос може да се 
пријави кандидат под условима прописаним Законом и Пра-
вилником и то: да има стечено одговарајуће високо обра-
зовање у складу са чланом 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, бр. 88/17), 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке академске студије) 
и то: студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; на основним студијама у трајању од најмање 
4 године, по пропису који је уређивао 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 пред-
мет, односно групу предмета. Изузетно, наставник и васпи-
тач јесте и лице са стеченим одговарајућим високим обра-
зовањем на студијама првог степена (основне академске, 
односно струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим образовањем 
и Правилником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Службени гласник 
РС”-”Просветни гласник”, бр. 11/2012 и 15/2013) и то: про-
фесор физичког васпитања; професор физичке културе; 
дипломирани педагог физичке културе; професор физичког 
васпитања - дипломирани тренер са назнаком спортске гра-
не; професор физичког васпитања - дипломирани органи-
затор спортске рекреације; професор физичког васпитања 

- дипломирани кинезитерапеут; дипломирани професор 
физичког васпитања и спорта; мастер професор физичког 
васпитања и спорта; мастер професор физичког васпитања 
и кинезитерапије; професор физичког васпитања и спорта; 
мастер физичког васпитања и спорта; професор спорта и 
физичког васпитања; професор спорта и физичке културе; 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривично дело из члана 120. став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања; да зна српски језик и језик на ком се остварује обра-
зовно - васпитни рад; да је држављанин Републике Србије. 
Кандидат је дужан да уз пријаву достави: кратку биографију 
(CV); оверену фотокопију дипломе о одговарајућем образо-
вању, односно уверење ако диплома није издата; уверење 
о држављанству (не старије од 6 месеци); извод из мати-
чне књиге рођених; извод из матичне књиге венчаних (за 
удате); доказ да кандидат има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова или потврду факултета 
о положеним испитима из педагогије и психологије у току 
студија или доказ о положеном стручном испиту, односно 
испиту за лиценцу, уверење да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело из члана 120. став 1 тачка 3 Зако-
на о основама система образовања и васпитања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

НОВИ ПАЗАР
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

„ХАБИБА СТОЧЕВИЋ”
36320 Тутин, 7. јула 16

тел. 020/810-494

Директор установе
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 140 ст. 1, 2 и 3 и чла-
ном 139 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Службени гласник Републике Србије” број 88/2017), и то: 
да има одговарајуће образовање за васпитача или стручног 
сарадника стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
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 педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које комби-
нују целине и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, и да има најмање осам годи-
на рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања или 
образовање за васпитача или стручног сарадника стеченим 
на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године и да има најмање осам година 
рада у предшколској установи на пословима васпитања и 
образовања након стеченог одговарајућег образовања или 
васпитач са стеченим одговарајућим високим образовањем 
на студијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), студија-
ма у трајању од три године или вишим образовањем, и да 
има најмање десет година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог одгова-
рајућег образовања; да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; да није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије, да зна 
српски језик на коме се остварује васпитно-образовни рад, 
да има лиценцу, односно дозволу за рад, да имају обуку и 
положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе следећу документацију: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, оверен пре-
пис или оверену фотокопију уверења о положеном струч-
ном испиту, односно испиту за лиценцу, доказ о радном 
стажу у установи на пословима васпитања и образовања, 
уверење о држављанству (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старија од 6 месеци), уверење односно извод из 
казнене евиденције да нису осуђивани правноснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
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за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
уверење основног и вишег суда да против кандидата није 
покренута истрага, нити је подигнута оптужница, односно 
да није покренут кривични поступак (оригинал или оверена 
фотокопија), уверење привредног суда да нису осуђивани 
правноснажном пресудом  за привредни преступ у вршењу 
раније дужности, радну биографију са кратким прегледом 
кретања у служби. Доказ о поседовању психичке, физичке 
и здравствене способности за рад са децом и ученицима 
прибавља се пре закључења посебног уговора о међусоб-
ним правима и обавезама. Доказ о познавању језика на 
коме се остварује васпитно-образовни рад кандидат дос-
тавља само уколико одговарајуће образовање није стечено 
на српском језику. Уколико се на конкурс пријавило лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања. Кандидат који 
нема положен испит за директора дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност. Рок за под-
ношење пријава је 15 дана од дана објављивања конкурса 
у публикацији „Послови”, на горенаведену адресу предш-
колске установе. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање. Ближе информације о конкур-
су могу се добити у правној служби, односно код секретара 
установе, на телефон 020/810-494.

НОВИ СА Д
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 

Доцент за ужу научну област 
Стоматологија (Стоматолошка 

протетика)
на одређено време 5 година (пуно 

радно време - 40 сати на факултету)
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни назив доктора 
наука из области за коју се бира и остали услови за доцента 
утврђени чланом 64 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим услови-
ма за избор у звање наставника Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду и Правилни-
ком о изборима у звања наставника, сарадника и истражи-
вача Медицинског факултета у Новом Саду. Посебан услов: 
за кандидате који се први пут бирају у звање доцента спо-
собност за наставни рад оцениће се на основу приступног 
предавања из области за коју се бира (сходно члану 20 и 
22 Правилника о изборима у звања наставника, сарадника 
и истраживача). Приступно предавање ће се организовати 
у складу са Правилником Медицинског факултета о начину 
извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да при-
ложи: краћу биографију, фотокопију личне карте, дока-
зе о испуњености услова из конкурса - оверене копије 
диплома, списак радова и публикација (у два примерка), 
оригинал или фотокопије радова и публикација, доказе 
о њиховом објављивању, доказ о педагошком искуству и 
позитивно оцењеној педагошкој активности. Кандидати 
који су конкурисали на радно место и у звање доцен-
та и који се први пут бирају у то звање биће накнад-
но обавештени о теми, датуму, времену и месту одржа-
вања приступног предавања, а у складу са Правилником 
Медицинског факултета о начину извођења и валори-
зацији приступног предавања (објављен на сајту Меди-
цинског факултета). Доказ о некажњавању прибавиће 
Медицински факултет службеним путем, сем за канди-
дате који нису рођени у Републици Србији (они морају 
лично доставити). Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Пријаве са документацијом подно-
се се Писарници Медицинског факултета у Новом Саду, 
на горенаведену адресу, са назнаком “За конкурс”. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања кон-
курса.

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН - НИКОЛА ТЕСЛА”
БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ
21205 Сремски Карловци, Његошева 1/а

Редовни професор, уже научне 
области Инжењерски менаџмент, 

Економско финансијски менаџмент и 
Производно пословни менаџмент

на Катедри за менаџмент
3 извршиоца

Ванредни професор, уже научне 
области Инжењерски менаџмент, 

Економско финансијски менаџмент и 
Производно пословни менаџмент
на одређено време од 5 година, на 

Катедри за менаџмент
3 извршиоца

Доцент, уже научне области 
Инжењерски менаџмент, Економско 

финансијски менаџмент и 
Производно пословни менаџмент
на одређено време од 5 година, на 

Катедри за менаџмент
3 извршиоца

Сарадник у настави, уже научне 
области Инжењерски менаџмент, 

Економско финансијски менаџмент и 
Производно пословни менаџмент
на одређено време од 1 године, на 

Катедри за менаџмент
3 извршиоца

Редовни професор
на Катедри за информатику, ужа 

научна област Информационе 
технологије, информациони системи и 

примењена информатика
3 извршиоца

Ванредни професор, ужа научна 
област Информационе технологије, 

информациони системи и 
примењена информатика

на одређено време од 5 година, на 
Катедри за информатику

3 извршиоца

Доцент, ужа научна област 
Информационе технологије, 

информациони системи и 
примењена информатика

на одређено време од 5 година на 
Катедри за информатику

3 извршиоца

Сарадник у настави, ужа научна 
област Информационе технологије, 

информациони системи и 
примењена информатика

на одређено време од 1 године, на 
Катедри за информатику

3 извршиоца

Редовни професор, уже научне 
области Теорија медија и 

комуникације, Примењене медијске 
науке, Социолошко психолошке и 
филозофске науке и Филолошке 

науке
на Катедри за медије и 

комуникологију
3 извршиоца

Ванредни професор, уже научне 
области Теорија медија и 

комуникације, Примењене медијске 
науке, Социолошко психолошке и 
филозофске науке и Филолошке 

науке
на одређено време од 5 година, на 

Катедри за медије и комуникологију
3 извршиоца

Доцент, уже научне области Теорија 
медија и комуникације, Примењене 

медијске науке, Социолошко 
психолошке и филозофске науке и 

Филолошке науке
на одређено време од 5 година, на 

Катедри за медије и комуникологију
3 извршиоца

Сарадник у настави, уже научне 
области Теорија медија и 

комуникације, Примењене медијске 
науке, Социолошко психолошке и 
филозофске науке и Филолошке 

науке
на одређено време од 1 године, на 

Катедри за медије и комуникологију
3 извршиоца

Асистент у сва звања
на одређено време од 3 године

3 извршиоца
УСЛОВИ: за избор у звања и заснивање радног односа су 
предвиђени чл. 73, 74, 75, 79, 82, 83, 84 и 85 Закона о високом 
образовању (“Сл. гласник РС” бр.88/2017). Пријаве кандидата 
са прилозима (биографија са неопходим подацима за писање 
извештаја, дипломе, списак објављених радова и остала доку-
ментација) достављају се на горенаведену адресу.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ“
21471 Равно село, Маршала Тита 112

Оглас објављен 18.10.2017. године у публикацији 
„Послови“ број 747, за избор директора, поништава 
се у целости.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: за пријем у радни однос наставника, васпитача и 
стручног сарадника прописани су чл. 139, 140 и 141 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017) и чланом 3 Правилника о програму обуке за 
педагошког асистента (“Сл. гласник РС - Просветни гласник“ 
бр. 11/2010): одговарајуће високо образовање на студијама 
првог степена, студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), студијама у трајању од три године, вишим обра-
зовањем, односно са одговарајућим средњим образовањем, 
у складу са посебним законом.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: за пријем у радни однос наставника, васпитача 
и стручног сарадника прописани су чланом 139, 140 и 141 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС”бр.88/2017) и члана 3 Правилника о програму 
обуке за педагошког асистента (“Сл. гласник РС - Просветни 
гласник“ бр. 11/2010): стечено средње образовање у трајању 
од четири године - медицинска сестра васпитач оспособље-
на за рад са децом узраста од шест месеци до две године; са 
децом узраста од две до три године лице које има средње 
образовање (медицинска сестра - васпитач) и лице које има 

Национална служба
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одговарајуће више образовање односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне струковне 
студије) на којима је оспособљено за рад са децом јасленог 
узраста - васпитач.

Спремачица у вртићу
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
4 извршиоца

УСЛОВИ: завршена основна школа, положен курс хигијенс-
ког минимума. 

Педагошки асистент
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено средње образовање, стечено звање педа-
гошког асистента потврда о познавању ромског језика које 
издаје високошколска установа установа или национални 
савет ромске националне мањина на основу положеног стан-
дардизованог теста који израђује Министарство.

ОСТАЛО: Поред општих услова за заснивање радног одно-
са предвиђених чл. 24 Закона о раду, кандидати треба да 
испуњавају и услове прописане чл. 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 
4, 5 Закона о основама система образовања и васпитања. 
Уз пријаву доставити: попуњен пријавни формулар који 
се налази на званичној интернет страници Министарства, 
доказ о стручној спреми, уверење о држављанству и уве-
рење о неосуђиваности за дела из члана 139 став 1 тачка 3 
које издаје надлежна служба МУПа. Фотокопије морају бити 
оверене и не старије од 6 месеци. Изабрани кандидат пре 
заснивања радног односа дужан је да достави лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и санитарну књижицу. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства, а потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достављају установи у складу са чла-
ном 154 став 2 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” бр. 88/2017). Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће се разматрати. Писане пријаве могу се 
доставити путем поште или донети лично на горенаведену 
адресу (“За конкурс”), са назнаком радног места за које се 
кандидат пријављује.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МЛАДОСТ”

21400 Бачка Паланка
Југословенске армије 18

Васпитач
на одређено време, најдуже 2 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће опште 
услове: одговарајуће образовање; психичка, физичка и 
здравствена способност за рад са децом и ученицима; нео-
суђиваност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; држављанство Републике Србије; 
знање српског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад. Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове у погледу образовања: одговарајуће високо образо-
вањем на студијама првог степена, студије другог степена, 
студије у трајању од три године, односно одговарајуће више 
образовање. На сајту Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја постављен је формулар који се попуњава 
приликом пријављивања на конкурс за пријем у радни однос 
у установи. Формулар је доступан у делу Ново на сајту, на 
адреси: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да прило-
же: доказ о неосуђиваности за горе наведена кривична дела; 
доказ о поседовању држављанства Републике Србије (уве-
рење о држављанству); оверен препис/фотокопију дипломе 
о стеченој стручној спреми. Конкурс спроводи трочлана кон-
курсна комисија коју именује директор. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни однос, у року 
од осам дана од дана истека рока за пријем пријава. Кандида-
ти који су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са децом и уче-
ницима коју врши надлежна 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 способности за рад са децом и ученици-
ма. Конкурсна комисија обавља разговор са кандидатима који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и доноси решење 
о избору кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Неће бити узете у разматрање 
пријаве пристигле електронском поштом. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на горе наведену адресу.

ШОМО “СТЕВАН ХРИСТИЋ”
21400 Бачка Паланка

Академика Милана Курепе 10

Наставник виолине
на одређено време до повратка 

одсутне запослене са породиљског 
одсуства и одсуства са рада ради неге 

детета
Наставник клавира

на одређено време до повратка 
одсутне запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник флауте
са 90% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
породиљског одсуства и одсуства са 

рада ради неге детета
УСЛОВИ: У радни однос ради обављања посла наставника 
виолине, клавира и флауте може бити примљен кандидат 
који испуњава следеће услове: испуњеност услова про-
писаних чл. 139 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Службени гласник РС”, бр.88/2017), а у складу 
са Правилником о степену и врсти образовња наставника 
у музичкој школи (“Службени гласник РС - Просветни глас-
ник”бр. 18/2013 и 2/2017), одговарајуће високо образовање 
из чл. 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања: стечено на студијама другог степена (мастер ака-
демске 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 педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука; на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по пропису који уређује високо образо-
вање, почев од 10. септембра 2005. године.
ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе: оригинал 
или оверену копију дипломе о одговарајућем образовању; 
доказе о испуњености услова из чл. 139 и то: уверење о 
држављанству; уверење да нису осуђивани правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да знају 
српски језик и језик на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад, извод из матичне књиге рођених као и пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства у 
складу са чл. 154 Закона о основама система образовања и 
васпитања. Уверење о психичкој, физичкој и здравственој 
способност за рад са децом и ученицима доставља изабра-
ни кандидат, пре закључења уговора о раду. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање. 
Пријаве слати на горенаведену адресу.

ПАНЧЕВО
ОСНОВНА ШКОЛА

„САВА ВЕЉКОВИЋ”
26354 Добрица, Светог Саве 408

Секретар
са 50% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана 

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
звање дипломирани правник - мастер или дипломирани 
правник који је стекао образовање на основним студијама 

у трајању од најмање четири године; поседовање психич-
ке, физичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затво-
ра у трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, 
запуштање и злостављање малолетног лица или родосквр-
нуће, за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других 
добара заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са зако-
ном, утврђено дискриминаторно понашање; држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се образује 
образовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву за конкурс треба да доставе, 
у оригиналу или овереним фотокопијама које нису старије 
од 6 месеци: доказ о стеченом одговарајућем образовању, 
извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, 
радну биографију. Лекарско уверење о поседовању физич-
ке, психичке и здравствене способности за рад са децом и 
ученицима (не старије од 6 месеци) тражиће се накнадно 
за кандидата који буде изабран. Доказ да кандидат није 
осуђиван за горепоменута кривична дела прибавља устано-
ва, након доношења одлуке о избору. Пријаву са потребним 
прилозима кандидат треба у року од 8 дана од дана објављи-
вања конкурса да достави на горенаведену адресу. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документација се неће враћати кандидатима.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“

26220 Ковин, Трг Жарка Зрењанина 7
тел/факс: 013/741-300
www.zmajkovin.edu.rs

Наставник немачког језика
као обавезног изборног предмета у 

другом циклусу основног образовања 
и васпитања, за 88,88% радног 
времена, на одређено време до 

добијања сагласности надлежног 
органа на неодређено време за 

попуњавање слободног радног места, 
а најдуже до 31.08.2018. године

Наставник енглеског језика
за 80% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа на неодређено 
време за попуњавање слободног 

радног места, а најдуже до 31.08.2018. 
године

Наставник математике
за 66,66% радног времена, на 
одређено време до добијања 

сагласности надлежног органа на 
неодређено време за попуњавање 

слободног радног места, а најдуже до 
31.08.2018. године

Наставник биологије
за 40% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа на неодређено 
време за попуњавање слободног 

радног места, а најдуже до 31.08.2018. 
године

Наставник биологије
за 40% радног времена, на одређено 

време до повратка одсутног 
запосленог, а најдуже до 30.11.2017. 

године

Сервирка
за 70% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа на неодређено 
време за попуњавање слободног 

радног места, а најдуже до 31.08.2018. 
године
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Спремачица
за 30% радног времена, на одређено 

време до добијања сагласности 
надлежног органа на неодређено 
време за попуњавање слободног 

радног места, а најдуже до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни однос 
утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду („Службени глас-
ник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), кандидат тре-
ба да испуњава и посебне услове утврђене у члану 139, 140, 
141 став 7 и 142 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС” бр. 88/17), и то: 1) да има 
одговарајуће образовање у складу са чланом 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Службени гласник РС - Просветни 
гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), 
односно са Правилником о степену и врсти образовања 
наставника који изводе образовно-васпитни рад из изборних 
предмета у основној школи („Службени гласник РС - Про-
светни гласник РС” бр. 11/12, 15/13, 10/16, 11/16 и 2/17) и да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова: за спремачи-
цу: завршена основна школа, а за сервирку поред завршене 
основне школе и стручна оспособљеност за занимање сер-
вирка; 2) да кандидати имају психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима; 3) да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и да за њих 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4) да су држављани РС и 5) да знају српски језик и 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (српски 
језик). Услови под тачкама 1-5 доказују се приликом пријема 
у радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности услова под тачкама 1, 3, 4 и 5 подносе се уз пријаву 
на конкурс, а под тачком 2 пре закључења уговора о раду. 
Кандидати који испуњавају услове за пријем у радни однос и 
уђу у ужи избор биће упућени на претходну психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима код Нацио-
налне службе за запошљавање применом стандардизованих 
поступака. После пријема резултата психолошке процене за 
рад са децом и ученицима конкурсна комисија ће обавити 
разговор са кандидатима који испуњавају услове за пријем 
у радни однос. Конкурс ће бити отворен 15 дана од дана 
објављивања у огласним новинама „Послови”. Пријавни 
формулар за сва радна места биће доступан на званичној 
интернет страници школе: www.zmajkovin.rs. Уз пријаву кан-
дидат подноси: оверену фотокопију дипломе (ако је завршио 
студије по прописима који су уређивали високо образовање 
почев од 10.09.2005. године онда и диплому за студије првог 
степена и за студије другог степена) - за послове наставника, 
са сервирку и спремачицу оверену фотокопију сведочанства 
о завршеној основној школи, а за сервирку још и диплому 
(потврду или уверење) о стручној оспособљености за зани-
мање сервирка; доказ о образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студирања или након дипломирања од 
најмање 30 бодова, од којих најмање по шест бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (оверена фотокопија доказа који изда високошкол-
ска установа) - само за послове наставника; извод из каз-
нене евиденције (прибавља сваки кандидат у полицијској 
управи према месту рођења, а лица рођена у иностранству 
према месту пребивалишта); оверену фотокопију уверења о 
држављанству РС (које није старије од 6 месеци) - сви кан-
дидати; доказ да је стекао средње, више или високо обра-
зовање на српском језику или је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома издата на српском језику која је приложена као 
доказ по тачком 1 сматра се доказом о знању српског језика 
- за кандидата за послове наставника, а сведочанство издато 
на српском језику за кандидате за сервирку и спремачицу) 
и оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених са 
холограмом - сви кандидати. Кандидат који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се да 
има образовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у току сту-
дирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у скла-
ду са Европским системом преноса бодова, али о томе мора 

пружити одговарајући доказ. Уколико кандидат за наставни-
ка нема образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студирања или након дипломирања од најмање 30 бодова, 
од којих најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова, обавезан је 
да га стекне у року од једне, а највише две године од дана 
пријема у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Рад у школи одвија се у две смене, које се мењају 
сваке друге недеље. Пријаве са потребном документацијом 
слати на горенаведену адресу. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ПОЖАРEВАЦ
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ” 
12321 Лазница

тел. 012/649-302

Професор хемије
на одређено време до повратка 

радника са функције, са 20% радног 
времена

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има високу стручну спре-
му - VII/1 степен, одговарајуће групе; да кандидат испуњава 
услове из чл. 139 и 140 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник Републике Србије“, 
бр. 88/17) и уз пријаву на конкурс са кратком биографијом, 
поднесе доказ: о одговарајућој врсти и степену стручне спре-
ме (оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
високом образовању) и образовању из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стеченом на високошкол-
ској установи у току студија или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова и шест бодова праске у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова (уверење или оверену 
фотокопију индекса о положеним испитима из педагогије и 
психологије или доказ о положеном испиту за лиценцу); о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са 
децом и ученицима (лекарско уверење); потврду да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; уверење о држављанству Републике Србије 
(оверена фотокопија, не старије од шест месеци); о позна-
вању српског језика и језика на коме се остварује образов-
но-васпитни рад (доказ кандидат доставља само уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику). 
Докази о испуњености услова из тачака 1, 3, 4 и 5 подносе се 
уз пријаву на конкурс. Доказ о испуњености услова из тачке 
2 подноси се пре закључења уговора о раду. Уз пријаву на 
конкурс приложити и радну биографију. Конкурс је отворен 
8 дана од дана објављивања. Пријаве слати на горенаведену 
адресу. Ближе информације могу се добити на број телефо-
на: 012/649-302.

ОСНОВНА ШКОЛА
„БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

12305 Мелница
тел. 012/348-570

e-mail: skolamelnica@gmail.com

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, за 
20% радног времена

УСЛОВИ: Кандидат треба да поседује одговарајуће образо-
вање из члана 140 Закона о основама система образовања 
и васпитања и Правилника о врсти стручне спреме настав-
ника, васпитача и стручних сарадника у основној школи за 
предмет хемија („Сл. гл. РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016 и 10/2016), да испуњава услове прописане 
чланом 139 став 1 тачка 1, 2, 3, 4 и 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања; да има: 1) одговарајуће 
образовање; 2) психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 

полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) држављанство Републике Србије; 5) да 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 форму-
лар на званичној страници Министарства, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним формуларом, 
достављају установи. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се узимати у разматрање. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„ПРОФЕСОР БРАНА ПАУНОВИЋ”

12315 Рашанац 
тел. 012/340-375

Наставник разредне наставе
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

Наставник хемије
са 40% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуни услове прописане зако-
ном: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 139, 
140 и 155 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17), које је стекао на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета; студије другог 
степена из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трандисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће науч-
не, односно стручне области или области педагошких наука; 
на основним студијама у трајању од најмање четири године, 
по прописима који су утврђивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године, одговарајући степен и врста образо-
вања према Правилнику о врсти стручне спреме наставника 
истручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС”, број 
11/2012, 15/2013, 2/16, 10/16, 11/16 и 3/17). Кандидат мора 
да има образовање из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина стечено на високошколској установи у току 
студија или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по шест бодова из психолошких, педагошких 
и методичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са Европским системом преноса бодова. Наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија положио 
испит из педагодије психологије или је положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу, сматра се да има образо-
вање из члана 142 став 1 овог Закона. Кандидат треба да 
поседује: држављанство РС (уверење о држављанству, ори-
гинал или оверена копија), психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско уверење 
се подноси пре закључења уговора о раду са изабраним кан-
дидатом); доказ да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривично 
дело примања и давања мита. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства, а 
потребну документацију, заједно са одштампаним пријем-
ним формуларом, доставља установа. Уз захтев потребно 
је доставити оверен препис дипломе о завршеном образо-
вању, исправа коју издаје високошколска установа, а којом 
доказује да су стекли образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина или доказ из високошколске 
установе да су у току студија положили испите из педагогије 
и психологије, доказ да су полозили стручни испит, односно 
испит за лиценцу; извод из МКР; уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци) и да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. У поступку одлучи-
вања о избору наставника директор ће извршити ужи избор 
кандидата који ће бити упућени на психолошку процену спо-
собности за рад са децом и ученицима. Психолошку проце-
ну способности за рад са децом и ученицима врши служба 
за пословање запошљавања, применом стандардизованих 
поступака. О времену и месту провере изабрани кандидати 
ће бити накнадно обавештени. Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Контакт 
телефон: 012/340-375.
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Наука и образовање

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„ЛАНЕ” 

12240 Кучево, Браће Ивковић 2
тел. 012/852-366

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: стечено одговарајуће средње образовање у 
трајању од четири године, IV степен стручне спреме. Кан-
дидат треба да испуњава следеће услове: да има одгова-
рајуће образовање; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик на којем остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат је дужан да попуни пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, достави устано-
ви. Уколико до дана слања пријаве по конкурсу од стране 
кандидата на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја не буде објављен 
пријавни формулар, Комисија је дужна да прихвати пријаве 
кандидата написане у слободној форми. Уз пријаву кандидат 
подноси оригинале или оверене фотокопије следећих доку-
мената: диплому о стручној спреми, потврду да кандидат 
није осуђиван за кривична дела наведена у члану 139 став 1 
тачка 3 Закона о основама система образовања (не старија 
од 6 месеци), извод из матичне књиге рођених (не старији од 
6 месеци или трајни), уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци). Рок за подношење пријава је 15 дана од дана 
објављивања. 

ПРИЈЕПОЉЕ
ПРИЈЕПОЉСКА ГИМНАЗИЈА
31300 Пријепоље, 4. децембар 3

тел. 066/712-157

Професор немачког језика
за 28,89% радног времена, на 

одређено време, а најдуже до краја 
школске године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање у складу са чланом 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и усло-
ви предвиђени Правилником о степену и врсти стручне спре-
ме за наставнике у гимназији. Уз пријаву поднети: диплому 
или оверену фотокопију дипломе, уверење о држављанству, 
извод из матичне књиге рођених. Непотпуне и неблаговре-
мене пријаве неће се разматрати.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“МАСЛАЧАК“

36310 Сјеница, Нова бб
тел. 020/744-877

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора установе може бити изабрано лице 
које испуњава услове прописане чланом 140 ст. 1, 2 и 3 и 
чланом 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник Републике Србије“ број 88/2017), 
и то: да има одговарајуће образовање за васпитача или 
стручног сарадника стечено на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије), и то: (1) студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет односно групе предмета, (2) студије другог степе-
на из области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије дру-
гог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких наука, и 
да има најмање осам година рада у предшколској устано-
ви на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања или образовање за васпитача 
или стручног сарадника стеченим на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. годи-

не и да имају најмање осам година рада у предшколској уста-
нови на пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања или васпитач са стеченим одгова-
рајућим високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три године или 
вишим образовањем, и да имају најмање десет година рада 
у предшколској установи на пословима васпитања и обра-
зовања након стеченог одговарајућег образовања; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђивано правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична дела из 
групе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик на коме се остварује васпитно-об-
разовни рад; да има лиценцу, односно дозволу за рад, да 
имају обуку и положен испит за директора.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидати су дужни да при-
ложе следећу документацију: оверен препис или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; оверен препис 
или оверену фотокопију уверења о положеном стручном 
испиту, односно испиту за лиценцу; доказ о радном стажу у 
установи на пословима васпитања и образовања; уверење о 
држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не старија 
од 6 месеци); уверење односно извод из казнене евиденције 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; уверење основног и вишег 
суда да против кандидата није покренута истрага, нити је 
подигнута оптужница, односно да није покренут кривични 
поступак (оригинал или оверена фотокопија); уверење прив-
редног суда да нису осуђивани правноснажном пресудом за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; радну био-
графију са кратким прегледом кретања у служби; доказ о 
поседовању психичке, физичке и здравствене способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
посебног уговора о међусобним правима и обавезама; доказ 
о познавању језика на коме се остварује васпитно-образовни 
рад кандидат доставља само уколико одговарајуће образо-
вање није стечено на српском језику. Уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност дирек-
тора установе, дужно је да достави резултате стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања. 
Кандидат који нема положен испит за директора дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања на дуж-
ност. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса у листу Националне службе за запошљавање 
„Послови”, на горенаведену адресу предшколске установе. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у раз-
матрање. Ближе информације о конкурсу могу се добити у 
правној служби, односно код секретара установе ПУ „Масла-
чак“, на телефон 020/744-877.

ПРОКУПЉЕ
МУЗИЧКА ШКОЛА

„КОРНЕЛИЈЕ СТАНКОВИЋ“
18400 Прокупље

Василије Ђуровић Жарки 1
тел. 027/322-636

Наставник клавира
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка са неплаћеног и 

породиљског одсуства
2 извршиоца

УСЛОВИ:VII степен стручне спреме, дипломирани музичар - 
пијаниста, мастер музички уметник, професионални статус 
клавириста.

Наставник соло певања
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана 
(породиљско одсуство)

УСЛОВИ:VII степен стручне спреме, дипломирани музичар 
соло певач, мастер музички уметник, професионални статус 
соло певача.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар који се 
може преузети на званичној интернет страници Министар-
ства. Доставити: оверен препис или фотокопију дипломе о 
стеченој стручној спреми, уверење о положеном стручном 
испиту (у оригиналу или овереној фотокопији ако га канди-
дат има); уколико су кандидати на факултету имали пред-
мете Психологија и Педагогија, пожељно је да приложе 
потврду о положеним наведеним предметима; уверење 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 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара заштиће-
них међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање и уверење из СУП-а да се про-
тив лица не води истрага; извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству (оверене копије не старије од 6 
месеци), лекарско уверење (пре закључења уговора о раду). 
Проверу психофизичке и здравствене способности врши 
надлежна служба за послове запошљавања. Неблаговреме-
не и непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве слати на 
горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТОЈАН НОВАКОВИЋ”

18420 Блаце, Вука Караџића бб
тел. 027/371-373

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са функције

Наставник енглеског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са функције, са 100% 
радног времена и на одређено време 
до повратка запосленог са боловања, 

са 50% радног времена

Психолог
на одређено време до повратка 

запосленог са функције
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 
139, 140, 143 и 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС”, бр. 
88/2017), према одредбама Правилника о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013) и остале опште услове предвиђене Законом о раду. 
Кандидат треба да има одговарајуће образовање, психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима, да је држављанин Републике Србије, да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела из члана 139 став 
1 тачка 3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017), да зна језик на коме се 
остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс са кратком биографијом 
приложити: оверену фотокопију дипломе о стеченом одго-
варајућем високом образовању, уверење о држављанству 
Републике Србије (оригинал или оверена фотокопија), извод 
из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотоко-
пија), фотокопију личне карте, оверену фотокопију додатака 
дипломи или оверену фотокопију индекса или потврду висо-
кошколске установе да кандидат има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина од најмање 
30 бодова и 6 бодова праксе у установи, у складу са Европ-
ским системом преноса бодова. У поступку одлучивања о 
избору по конкурсу директор врши ужи избор кандидата 
које упућује на претходну проверу психофизичких способ-
ности, у року од осам дана од дана истека рока за подно-
шење пријава. Проверу психофизичких способности за рад 
са децом и ученицима обавиће Национална служба за посло-
ве запошљавања. Фотокопије докумената које нису оверене 
од стране надлежног органа неће се узети у обзир. Прија-
ве са потребним доказима о испуњавању услова конкурса 
доставити на наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Сва додатна обавештења могу 
се добити у секретаријату школе, на наведени број телефо-
на. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”.
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Наука и образовање

СМЕДЕРЕВО
ОШ „РАДИЦА РАНКОВИЋ”
11317 Лозовик, Трг првобораца 7

тел. 026/831-741

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

запосленог са боловања

Наставник информатике
са 25% радног времена, на одређено 
време, најкасније до краја школске 

године, до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: 1) VII/1 степен стручне спреме, одговарајуће висо-
ко образовање у складу са Законом и Правилником о степе-
ну и врсти стручне спреме наставника, васпитача и стручних 
сарадника у основној школи. На конкурс се могу пријавити 
кандидати који поред општих услова, предвиђених Законом 
о раду, испуњавају и посебне услове предвиђене чл. 139 и 
140 Закона о основама система образовања и васпитања: 2) 
да имају психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да имају држављанство Републике Србије; 5) да знају срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад. 
Услови из става 1 овог члана доказују се приликом пријема у 
радни однос и проверавају се у току рада. Докази о испуње-
ности 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. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат треба да приложи и оверене фотокопије 
уверења о држављанству, извода из матичне књиге рође-
них и дипломе, не старије од 6 месеци; уверење да кандидат 
није под истрагом и није подигнута оптужница. Уверење о 
кажњавању прибавља школа, а лекарско уверење доста-
виће кандидат пре закључивања уговора о раду. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве, као и пријаве са неовереном 
документацијом, неће се разматрати. Рок за пријаву је 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији „Послови”. 
Ближе информације о конкурсу можете добити код секре-
тара школе: 026/831-741. Пријаве слати на горенаведену 
адресу.

ИСПРАВКА И ДОПУНА ОГЛАСА
ТЕХНИЧКА ШКОЛА

СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево, Вука Караџића 13

тел. 026/617-388

Оглас објављен у публикацији „Послови“ 
01.11.2017. године исправља се тако што се 
бришу услови да кандидат треба да достави: 
извод из матичне књиге рођених и уверење издато 
од надлежног суда да против изабраног кандидата 
није подигнута оптужница, односно није покренута 
истрага.

Исправља се услов: доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника), 
a уколико се на конкурс пријавило лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, тако да гласи: oсим утврђивања 
испуњености услова за избор директора, комисија цени и 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника), a уколико се на конкурс 
пријавило лице које је претходно обављало дужност директо-
ра установе, дужно је да достави резултате стручно-педагош-
ког надзора установе и оцену спољашњег вредновања.

Оглас се допуњује са: Директор се бира на период од 4 
године. Рок за подношење пријава на конкурс је 15 дана од 
дана његовог објављивања.

У осталом делу текст огласа остаје непромењен.

ОСНОВНА ШКОЛА
„КАРАЂОРЂЕ“

11320 Велика Плана, Војводе Мишића 135

Школски педагог
на одређено време ради замене 

запослене која се налази на одсуству 
преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају услове из чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. гл. 
РС” 88/17) и чл. 2 Правилника о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи и доставе 
неопходне доказе о испуњености услова: поред пријаве на 
конкурс (са радном биографијом) кандидати треба да доста-
ве и оверене фотокопије докумената, не старије од 6 месеци, 
којима доказују да испуњавају услове конкурса, и то: дипло-
му о стеченој стручној спреми, уверење о држављанству, да 
нису осуђивани за кривична дела утврђена у чл. 139 став 1 
тачка 3 Закона о основима система образовања и васпитања. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора. Рок за пријављивање на конкурс је 
8 дана од дана објављивања. Пријаве се достављају лично, у 
секретаријату школе или на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„ХЕРОЈ СВЕТА МЛАДЕНОВИЋ”

11315 Сараорци
Краља Александра 95

тел. 026/781-082

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 
време ради замене запослене преко 
60 дана, због одржавања трудноће, 

породиљског одсуства и одсуства ради 
неге детета

УСЛОВИ: у радни однос ради обављања посла настав-
ника хемије може бити примљен кандидат који мора да 
поседује: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
139, 140 и 155 Закона о основама система образовања и 
васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017), стечено 
на студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске сту-
дије), у складу са Законом о високом образовању, односно 
образовање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по прописима који су утврђивали 
високо образовање до 10.09.2005. године. Степен и врста 
образовања морају бити у складу са Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадни-
ка у основној школи („Просветни гласник”, бр.11/12, 15/13, 
2/16, 10/16 и 3/17). Кандидат мора да има образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 
6 бодова из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и 6 бодова праксе у установи у складу са Европским 
системом преноса бодова. Наставник који је у току студија 
положио испит из педагогије или психологије или поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу, сматра се 
да има образовање из чл. 142 ст. 1 овог Закона; уверење 
о држављанству (оригинал или оверена копија); психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима (лекарско уверење се подноси пре закључења уго-
вора о раду са изабраним кандидатом) доказ 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 родоскрвнуће, за кривична дела при-
мање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање. Кандидат попуњава пријавни 
формулар на званичној интернет страници Министарства 
просвете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију заједно са одштампаним пријавним формула-
ром доставља школи. Уз захтев кандидат доставља: ове-
рен препис (копију) дипломе о завршеном образовању са 
исправом којом се доказује да је кандидат стекао образо-
вање из психолошких, педагошких методичких дисципли-
на, односно доказ о положеним испитима из педагогије 
или психологије или доказ да је кандидат положио стручни 
испит, односно испит за лиценцу; уверење да није осуђи-
ван правоснажном пресудом за кривична дела наведена 
у чл. 139 ст. 1 тач. 3 Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/2017); 

извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена 
копија); уверење о држављанству (оригинал или оверена 
копија). Рок за подношење пријаве на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се достављају 
непосредно или путем поште на адресу: ОШ „Херој Све-
та Младеновић” Сараорци, 11315 Сараорци, Краља Алек-
сандра 95. Сва потребна обавештења могу се добити код 
секретара школе, на број телефона: 026/781-082.

СОМБОР
ОСНОВНА ШКОЛА
„НЕСТОР ЖУЧНИ”

25234 Лалић, Југословенска 52
тел. 025/5870-015

Наставник енглеског језика
са 8 часова недељно непосредног 

рада са ученицима, тј. 44,44 % радног 
времена, на одређено време до 

повратка одсутне запослене
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава опште услове за 
пријем у радни однос наставника, васпитача и стручног 
сарадника предвиђене чланом 139 као и услове предвиђене 
чланом 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/17), сходно Правилнику 
о степену и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи (“Службени гласник РС - Просветни 
гласник” број 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17); 
наставу и друге облике образовно-васпитног рада у предмет-
ној настави може да изводи лице које је стекло високо обра-
зовање, и то: енглески језик: професор, односно дипломира-
ни филолог за енглески језик и књижевност; дипломирани 
професор енглеског језика и књижевности; мастер филолог 
(студијски програм или главни предмет/профил енглески 
језик); мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм или главни предмет/профил енглески језик); дипло-
мирани филолог англиста - мастер; мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм језик, књижевност и кул-
тура). Уз пријаву кандидати подносе краћу биографију, ори-
гинал диплому или оверену фотокопију доказа о стеченом 
високом образовању, уверење о држављанству (не старије 
од 6 месеци), уверење о неосуђиваности и извод из матичне 
књиге рођених, а лекарско уверење којим се потврђује да 
лице има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима прибавља се пре закључења уговора 
о раду. Пријаве се подносе на горенаведену адресу.

ОСНОВНА ШКОЛА
„МИРОСЛАВ АНТИЋ“

25210 Чонопља, Николе Тесле 34
тел. 025/844-064

Наставник физике
на одређено време до повратка 

раднице са породиљског одсуства, са 
50% радног времена

Наставник техничког и 
информатичког образовања

на одређено време до повратка 
раднице са породиљског одсуства, са 

70% радног времена
УСЛОВИ: Кандидат (у складу са чл. 139 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања) уз пријаву треба да 
достави: доказ о одговарајућем образовању за дато радно 
место, у складу са Законом о основама система образовања 
и васпитања и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи; да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству Републике Србије; доказ 
о знању српског језика (доказ достављају само кандидати 
који нису стекли одговарајуће образовање на српском јези-
ку). Рок за пријаву је 8 дана од објављивања у публикацији 
„Послови“.
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Наука и образовање

СРЕМСК А МИТРОВИЦА
ШКОЛА ЗА ОСНОВНО И
СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ

„АНТОН СКАЛА“
22300 Стара Пазова, Карађорђева 12

тел. 022/310-026

Професор енглеског језика
на одређено време до 31.08.2018.

УСЛОВИ: стручна спрема: професор, односно дипломирани 
филолог за енглески језик и књижевност; мастер филолог 
(студијски програм Англистика); мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм или главни предмет, однос-
но профил енглески језик и књижевност).

Професор музичке културе
са 30% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2018.
УСЛОВИ: стручна спрема: академски музичар; дипломирани 
музичар - музички педагог или дипломирани музички педа-
гог; дипломирани музичар композитор или дипломирани 
композитор; дипломирани музичар - диригент или дипло-
мирани диригент; дипломирани музичар - музиколог или 
дипломирани музиколог. Наставници поред стручне спреме 
морају поседовати стручну дефектолошку оспособљеност 
или стручну спрему дефектолога, дипломирани дефекто-
лог са завршеном вишом музичком школом, односно вишом 
педагошком школом - група - музичко васпитање; дипломи-
рани дефектолог са завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил музички извођач - тамбураш; дипломи-
рани дефектолог са завршеном средњом музичком школом, 
образовни профил музички извођач - мандолиста.

Наставник дефектолог
на одређено време до повратка 

запослене са боловања
2 извршиоца

УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање у складу са чл. 140 
Закона о основама система образовања и васпитања и следећег 
степена и врсте стручне спреме: дипломирани дефектолог.

ОСТАЛИ: Кандидат мора да има положен испит за лиценцу 
или да приложи доказ да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова од којих је најмање по 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 бодо-
ва праксе у установи, у складу са ЕСПБ; психичка, физичка 
и здравствена 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела при-
мање или давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног саобраћаја 
и против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; држављанство Републике Србије; да зна језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс приложити: диплому о стеченом образовању (оверена 
фотокопија); оверену копију потврде о положеном испиту 
за лиценцу или уверење издато од стране високошколске 
установе да поседује образовање у складу са чл. 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања; уверење 
о држављанству (оверена фотокопија); уверење издато од 
стране МУП-а о неосуђиваности. Уверење о здравственом 
стању дужан је да донесе кандидат који на конкурсу буде 
изабран. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са приложеном документа-
цијом предати у секретаријат школе или послати поштом на 
горенаведену адресу.

ГИМНАЗИЈА “СТЕВАН ПУЗИЋ”
22400 Рума, Партизанска бб

тел. 022/479-334

Наставник српског језика и 
књижевности

на одређено време до повратка 
запосленог са функције директора

Наставник географије
на одређено време до повратка 

запосленог са функције директора, 
са 70% радног времена, 14 часова 

наставе, односно 28 сати рада 
недељно

УСЛОВИ: 1. висока стручна спрема у складу са чланом 140 
ст. 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“, бр. 88/2017) и Правилником 
о степену и врсти образовања наставника, стручних сарад-
ника и помоћних наставника у гимназији („Службени гласник 
РС - Просветни гласник”, бр. 15/2013, 11/2016 и 2/2017); 2. 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3. да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против 
полне слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, 
у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. да има држављанство Републике Србије; 5. да зна срп-
ски језик на коме се остварује образовно-васпитни рад. Уз 
пријаву кандидат треба да приложи: одштампан пријав-
ни формулар (налази се на званичној интернет страници 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја у делу 
Ново на сајту), кратку биографију, оверен препис дипломе о 
завршеном одговарајућем високом образовању, уверење о 
држављанству, извод из казнене евиденције, уверење да се 
против кандидата не води истрага или кривични поступак, 
извод из матичне књиге рођених, фотокопију личне карте 
или очитану личну карту, остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Доказ из тачке 
2 подноси се пре закључења уговора о раду. Претходну пси-
холошку процену способности за рад са децом и ученицима 
врши надлежна служба за послове запошљавања, приме-
ном стандардизованих поступка, по окончању конкурса за 
кандидате који су ушли у ужи избор. Рок за пријављивање 
кандидата је 8 дана од дана објављивања конкурса у часо-
пису „Послови“. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити разматране. Пријаве са доказима о испуњености услова 
огласа достављају се путем поште или лично на адресу: Гим-
назија “Стеван Пузић”, 22400 Рума, Партизанска бб. Одлука о 
избору кандидата биће донета у законском року. Ближа оба-
вештења могу се добити на телефон бр. 022/479-334. 

СУБОТИЦА
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
24000 Суботица, Козарачка 2а

Конкурс за избор у звање и заснивање радног 
односа:

Ванредни професор, научна област 
Геодезија

УСЛОВИ: доктор техничких наука, област геодезија; рад-
но искуство 5 година у педагошком раду. Кандидати поред 
општих услова треба да испуњавају и услове предвиђене 
одредбама члана 64 Закона о високом образовању, члана 2 
Правилника о ближим условаима за избор у звање наставни-
ка Универзитета у Новом Саду донесен на седницама Сената 
09.10.2008., 04.12.2008, 28.05.2009, 24.06.2010. и 25.02.2013. 
године (пречишћен текст) о начину и поступку стицања 
звења и заснивање радног односа наставника Универзитета 
у Нови Сад, члана 122 став 5 Статута Грађевинског факул-
тета Суботица.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс треба приложити: кратку 
биографију, диплому факултета, диплому доктора наука 
и списак објављених радова и саме радове у протеклих 5 
година. Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања. 
Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве се неће раз-
матрати. Ближе информације се могу добити на телефон 
024/554-300. Пријаве са доказима о испуњавању услова сла-
ти на горенаведену адресу.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА ЗА
ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ДЕЦЕ И

ИГРАОНА „НАШЕ НАДЕ“
24000 Суботица, Јожефа Атиле 8

Директор
на мандатни период од 4 године 

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена средња меди-
цинска школа и најмање 5 година радног искуства. За дирек-
тора не може бити именовано лице против кога се води 
истрага или кривични поступак. Пријаве на конкурс са дока-
зима о испуњавању услова заједно са програмом рада за 
мандатни период подносе се на горенаведену адресу, у року 
од 15 дана од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се разматрати. Додатне информа-
ције на телефон: 024/531-211. 

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИРОСЛАВ АНТИЋ”
24413 Палић, Трогирска 20

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: за директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 чланом 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником за 
избор директора установа образовања и васпитања („Служ-
бени гласник РС” бр. 108/2015): 1. да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1 и 2 и став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017): 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, 2. студије другог степена 
из научне, односно стручне области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисци-
плинарне 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, 3) лице из 
става 1 тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене 
студије првог степена из научне области, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета, 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 
став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања и вас-
питања, да има држављанство Републике Србије, да зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 
да има најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања, да је савладао обуку и да има положен испит за 
директора установе, да има дозволу за рад (положен струч-
ни испит - лиценца), за наставника, педагога или психолога. 

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), доказ о радном искуству у области 
образовања и васпитања (оригинал), радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе, извод из матичне књиге рође-
них на новом обрасцу (оригинал или оверену фотокопију), 
уверење привредног суда да није правноснажно осуђен за 
привредни преступ у вршењу раније дужности (оригинал 
или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), уверење 
основног суда да против њега није покренут кривични посту-
пак доношењем наредбе о спровођењу истраге, потврђи-
вањем оптужнице којој није претходила истрага или доно-
шењем 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 кривично дело при-
мање мита или давање мита и друга кривична дела против 
службене дужности, за кривично дело из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом без обзира на изречену кривичну санкцију 
(оригинал или оверена фотокопија, не старије од 30 дана), 
доказ МУП о неосуђиваности правноснажном пресудом за 
кривична дела утврђена у члану 139 став 1 тачка 3) Закона 
о основама система образовања и васпитања, доказ о знању 
српског језика и језика на коме остварује образовно васпитни 
рад (мађарски језик), оверену фотокопију доказа о резулта-
ту стручно-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника), уколико исти има, а уколико нема 
потписану изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у 
раду, уколико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања, оверену фотокопију. Лекарско уве-
рење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са децом и ученицима подноси се пре закључења угово-
ра о раду. Документација без доказа о положеном испиту за 
директора сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће 
дужан, да у законском року, када министар пропише услове, 
програм обуке и начин полагања испита за директора, поло-
жи наведени испит у складу са чланом 122 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа 
(суда, органа општинске-градске управе, јавног бележника). 
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о избо-
ру директора у складу са законом. Пријаве са овом докумен-
тацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају 
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трајни карактер не могу бити старије од шест месеци. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом 
слати у затвореној коверти препорученом поштом, са назна-
ком: „Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе ОШ 
„Мирослав Антић”, 24413 Палић, Трогирска 20 или донети 
лично, радним даном, од 08.00 до 14.00 часова.

ОГЛЕДНА ОСНОВНА ШКОЛА
„АДИ ЕНДРЕ”

24321 Мали Иђош, Главна 27

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: На расписани конкурс за избор директора могу 
се пријавити кандидати који испуњавају услове прописа-
не члановима 122, 139 и 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
бр. 88/2017; даље - Закон) и Правилником о ближим усло-
вима за избор директора установа образовања и васпитања 
(“Службени гласник РС”, бр. 108/2015, даље - Правилник), 
и то: 1) да имају стечено одговарајуће високо образовање: 
на студијама другог степена (мастер академске студије, мас-
тер струковне студије, специјалистичке 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, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (лице под овом подтачком такође мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета); 
2) на основним студијама у трајању од најмање четири годи-
не, по прописима који су уређивали високо образовање до 
10. септембра 2005. године, 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученицима, 3) 
да нису осуђивани правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да имају држављанство Репу-
блике Србије, 5) да знају српски језик и језик на којем ост-
варује образовно-васпитни рад (мађарски језик), 6) да имају 
дозволу за рад, односно лиценцу за рад наставника, психо-
лога или педагога, 7) да имају најмање осам година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након сте-
ченог одговарајућег образовања, 8) да имају обуку и поло-
жен испит за директора установе (изабрани кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у 
року до две године од дана ступања на дужност), 9) доказ 
о резултату стручно-педагошког надзора у раду кандидата 
(извештај просветног саветника), кандидат који је претходно 
обављало дужност директора установе, дужан је да доста-
ви резултате стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Уз пријаву (молбу) на конкурс, кандидат подно-
си следеће доказе: биографију са кратким прегледом кре-
тања у служби, предлог програма рада директора шко-
ле,оверену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 
образовању, уверење о положеном испиту за лиценцу или 
уверење о положеном стручном испиту за наставника или 
стручног сарадника, потврду о радном стажу са подацима 
о пословима и радним задацима које је обављао, уверење 
о држављанству Републике Србије, не старије од 6 месеци 
или оверену фотокопију истог, доказ о познавању српског 
језика (кандидат доставља само уколико одговарајуће обра-
зовање није стечено на српском језику), као и језика на коме 
се остварује образовно-васпитни рад (мађарски језик) -  кан-
дидат доставља само уколико одговарајуће образовање није 
стечено на мађарском језику, доказ под тачком 9) доставља 
кандидат, уколико кандидат не достави доказ о испуње-
ности услова под тачком 8), његова пријава се неће сматра-
ти непотпуном, потврду под тачком 3) доставља кандидат. 
Лекарско уверење под тачком 2) доставља само изабрани 
кандидат пре закључења уговора о раду. Докази о испуња-
вању услова конкурса подносе у се оригиналу или у овере-
ним фотокопијама. Фотокопије које нису оверене од стране 
надлежног органа неће се узети у разматрање. Изузетно, 
ако се на конкурс не пријави ниједан кандидат са одгова-
рајућим образовањем из члана 140 ст. 1 и 2 Закона, дуж-
ност директора основне школе може да обавља лице које 
има одговарајуће образовање из члана 140 став 3 Закона 
за наставника те врсте школе, дозволу за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање десет година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања, након стеченог 

одговарајућег образовања. Пријаве са потребним докумен-
тима могу се доставити: лично - секретаријату школе или 
поштом на адресу школе, са назнаком „Конкурс за директо-
ра”. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављи-
вања у публикацији „Послови” Националне службе за запо-
шљавање. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
разматрати. Одлука о избору директора школе биће донета 
у законском року.

ОСНОВНА ШКОЛА
“НИКОЛА ТЕСЛА”

24300 Бачка Топола, Фрушкогорска 1
тел. 024/715-411

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава следеће услове, да 
има држављанство РС, да има одговарајуће: високо образо-
вање (члан 8 став 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања), на студијама другог степена (мастер академ-
ске студије, специјалистичке академске студије или специја-
листичке струковне студије) по пропису који уређује високо 
образовање почев од 10. септембра 2005. године, или на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
пропису који је уређивао високо образовање до 10. септем-
бра 2005.године, да кандидат испуњава услове за наставни-
ка основне школе, или за педагога или психолога, да има 
пет година радног стажа у области образовања и васпитања 
након стеченог одговарајућег образовања, високо образо-
вање (члан 8 став 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања), на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне студије ), студије у трајању од три 
године или више образовање, да кандидат испуњава услове 
за наставника основне школе, или за педагога или психоло-
га, да има 10 година радног стажа у области образовања и 
васпитања након стеченог одговарајућег образовања, да 
поседује дозволу за рад, обуку и положен испит за дирек-
тора, да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрљење, за кривично дело примања мита или давање 
мита, за кривично дело из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање, да зна 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће бити узете у разматрање. Пријаве се подносе 
лично, препорученом пошиљком или на начин који омогућа-
ва подношење потпуне документације, сваког радног дана 
у седишту школе (Бачка Топола, Фрушкогорска 1) од 7.00 
до 14.00 часова. Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: е, школа ће прибавити по службеној дужности од 
МУП-а, за изабраног кандидата. Ближе информације се могу 
добити на горенаведени број телефона.

ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
24210 Трг маршала Тита 1

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може бити изабрано лице које 
испуњава услове прописане чланом 122 чланом 139 и 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником за 
избор директора установа образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 108/2015): да поседује одговарајуће 
високо образовање из члана 140 став 1 тачка 1) и 2) и став 2 
Закона о основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС”, бр. 88/2017): 1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: 1. студије другог 
степена из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; 2. студије другог степена 
из научне, односно стручне области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне,односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо обра-
зовање до 10. септембра 2005. године; 3) лице из става 1 
тачка 1 подтачка 2 овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне области, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, да кан-
дидат има психичку, физичку и здравствену способност за 

рад са децом и ученицима, да није осуђиван правноснажном 
пресудом за кривична дела утврђена чланом 139 став 1 тач-
ка 3 Закона о основама система образовања и васпитања, да 
има држављанство Републике Србије, да зна српски језик и 
језик на којем остварује образовно-васпитни рад, да има нај-
мање осам година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образовања, да 
је савладао обуку и да има положен испит за директора уста-
нове, да има дозволу за рад (положен стручни испит - лицен-
ца), за наставника, педагога или психолога.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да уз пријаву на конкурс доста-
ви: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о сте-
ченом одговарајућем високом образовању, оверен препис 
или оверену фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију, 
не старије од 6 месеци), потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања (оригинал), радну биографију са 
кратким прегледом кретања у служби и предлогом програ-
ма рада директора школе, извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверену фотокопију), уверење привредног 
суда да није правноснажно осуђен за привредни преступ 
у вршењу раније дужности (оригинал или оверена фото-
копија, не старије од 30 дана), уверење основног суда да 
против њега није покренут кривични поступак доношењем 
наредбе о спровођењу истраге, потврђивањем оптужнице 
којој није претходила истрага или доношењем решења о 
одређивању притвора пре подношења оптужног предлога 
- за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривично дело примање мита или давање 
мита и друга кривична дела против службене дужности, за 
кривично дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности и дру-
гих добара заштићених међународним правом без обзира на 
изречену кривичну санкцију (оригинал или оверена фотоко-
пија, не старије од 30 дана), доказ МУП о неосуђиваности 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена у чла-
ну 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система образовања 
и васпитања (оригинал или оверена фотокопија, не старије 
од 30 дана), оверену фотокопију доказа о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај просвет-
ног саветника) уколико исти има, а уколико нема потписану 
изјаву да није имао стручно-педагошки надзор у раду, уко-
лико се на конкурс пријави лице које је претходно обављало 
дужност директора установе, дужно је да достави резултате 
стручно-педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, оверену фотокопију. Лекарско уверење о пси-
хичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима подноси се пре закључења уговора о раду. 
Документација без доказа о положеном испиту за директо-
ра сматраће се потпуном, а изабрани кандидат биће дужан, 
да у законском року, када министар пропише услове, про-
грам обуке и начин полагања испита за директора, положи 
наведени испит у складу са чланом 122 Закона о основама 
система образовања и васпитања. Непотпуне и неблаго-
времене пријаве неће бити разматране, као ни фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлежног органа 
(суда, органа општинске-градске управе, јавног бележника). 
Пријављени кандидати писмено ће бити обавештени о избо-
ру директора у складу са законом. Пријаве са овом докумен-
тацијом се не враћају и задржавају се у архиви школе. Прија-
ве са доказима о испуњавању услова конкурса који немају 
трајни карактер не могу бити старије од шест месеци. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања. Пријаве 
са доказима о испуњавању свих услова тражених конкурсом 
слати у затвореној коверти препорученом поштом, са наз-
наком “Пријава на конкурс за директора”, на адресу школе 
ОШ “Вук Караџић” Бајмок, 24210 Бајмок, Трг маршала Тита 1, 
или донети лично на адресу школе, радним даном, од 08.00 
до 13.00 часова.

ШАБАЦ
ОШ „ЈЕВРЕМ ОБРЕНОВИЋ“
15000 Шабац, Жике Поповића 20

тел. 015/343-154

Професор немачког језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Домар
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове према чл. 139, 
140, 143 и чл. 144 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017), према одред-
бама Правилника о степену и врсти образовања наставни-
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ка и стручних сарадника у основној школи („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр 11/2012, 15/2013) и остале опште 
услове предвиђене Законом о раду. Кандидат треба да има 
одговарајуће образовање, психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, да је држављанин 
Републике Србије, да није осуђиван правоснажном пресудом 
за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“, бр. 
88/2017), да зна језик на коме се остварује образовно-вас-
питни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да поднесе следећа 
документа: краћу биогафију, доказ да има одговарајуће 
образовање - прописану врсту и степен стручне спреме 
(оверену фотокопију дипломе или уверења о одговарајућем 
образовању), доказ да није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона 
о основама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017), извод из матичне књиге рођених (оригинал 
или оверена фотокопија, не старија од 6 месеци), уверење 
о држављанству (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рија од 6 месеци). Лекарско уверење подноси се непосредно 
пре закључења уговора о раду, у складу са чланом 139 став 3 
Закона о основама система образовања и васпитања. Прија-
ве на конкурс са доказима о испуњености услова за рад на 
наведеним пословима поднети на адресу школе, у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса. Конкурсна документа-
ција се не враћа. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање. Рок за пријављивање је 8 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови”.

ОШ „СТОЈАН НОВАКОВИЋ“
15000 Шабац

Војводе Јанка Стојићевића 38
тел. 015/334-910, 334-911

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

2017/2018. године
УСЛОВИ: кандидати треба да испуњавају следеће услове: да 
имају средње стручно образовање, односно да поседују IV 
степен стручне спреме; да имају завршену обавезну уводну 
обуку за педагошког асистента; да имају психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење о томе као доказ доставља кандидат који 
буде изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђи-
вани правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да познају 
ромски језик.

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради неге 
детета

Наставник разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, а 
најдуже до краја школске 2017/2018. 

године

Наставник ликовне културе
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће услове: 
да имају одговарајуће високо образовање у складу са чл. 
140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/2017) и Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17); да имају психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (лекар-
ско уверење о томе као доказ доставља кандидат који буде 
изабран пре закључења уговора о раду); да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-

летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да имају држављанство Републике Србије; да знају 
језик на коме се остварује образовно-васпитни рад (уколико 
одговарајуће образовање није стечено на српском језику, 
кандидат доставља доказ одговарајуће високошколске уста-
нове надлежне за издавање таквих докумената о познавању 
језика на коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Кандидати уз пријаву треба да доставе следећа 
документа: оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању у складу са чл. 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13, 2/16, 11/16, 
2/17, 3/17); извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о држављанству Републике 
Србије, не старије од 6 месеци (оригинал или оверену фото-
копију); доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пре-
судом за кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања („Сл. 
гласник РС” бр. 88/2017); доказ о познавању српског језика и 
језика на којем се остварује образовно-васпитни рад подноси 
кандидат који није стекао диплому на српском језику. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког раз-
воја. Ближе информације о конкурсу могу се добити добити 
код секретара школе и преко телефона: 015/334-910, 334-
911.

ОШ “ЈОВАН ЦВИЈИЋ”
15352 Змињак, Војводе Мишића 1

Наставник хемије
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
40% радног времена

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице које има одговарајуће образовање у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС” бр. 88/2017) - наставник, васпитач 
и стручни сарадник јесте лице које је стекло одговарајуће 
високо образовање на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне струдије, специјалис-
тичке академске студије, и то: студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајуће предмете, 
односно групе предмета; студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисци-
плинарне, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука; на основним сту-
дијама у трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. септембра 
2005. године); лице из подтачке 2 овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предмета; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, да није осуђивано за кривична дела 
из члана 139 став 1 тачка 3 Закона, да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају уста-
нови.

ОСТАЛО: Потребна документација: оверена фотокопија 
дипломе о стеченом образовању; доказ није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству Републике Србије (не ста-
рије од 6 месеци); доказ о знању српског језика (односи се на 
кандидате који образовање нису стекли на српском језику). 
Уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности 
за рад са децом и ученицима прибавља се пре закључења 
уговора о раду. Пријаве се подносе у року од 8 дана од дана 
објављивања. Непотпуне и неблаговремена пријаве неће се 
узети у разматрање. Пријаве доставити лично или поштом 
на горенаведену адресу.

ОШ “СВЕТИ САВА”
15000 Шабац, Драгише Пењина 31

тел. 015/341-129

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 140 
ст. 1 и 2 и чл. 122 и 139 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр. 88/17), и усло-
ве предвиђене Правилником о ближим условима за избор 
директора установе образовања и васпитања („Сл.гласник 
РС“ 108/15) и то: да има одговарајуће високо образовање 
стечено на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије) по пропису који је уређивао високо образовање 
почев од 10.септембра 2005.; или на основним студијама у 
трајању од најмање 4 године по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.септембра 2005. године за 
наставника, педагога или психолога; да поседује дозволу 
за рад (лиценцу) за наставника, педагога или психолога, да 
има завршену обуку и положен испит за директора установе 
(кандидат изабран за директора дужан је да положи испит за 
директора у року до 2 године од дана ступања на дужност), а 
сходно Закону о основама система образовања и васпитања; 
да има најмање 8 година рада у установи на пословима обра-
зовања и васпитања након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са 
законом, утврђено дискриминаторно понашање.

ОСТАЛО: уз пријаву кандидат подноси и одговарајућу доку-
ментацију којом доказује да испуњава прописане услове и 
то: радну биографију са прегледом кретања у служби, ове-
рену фотокопију дипломе о завршеном одговарајућем висо-
ком образовању (оверена фотокопија не сме бити старија 
од шест месеци), оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту односно уверење о положеном струч-
ном испиту за лиценцу(дозвола за рад), потврду о радном 
искуству у области образовања, уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге рође-
них, уверење надлежног суда да против кандидата није 
покренут кривични поступак доношењем наредбе о спро-
вођењу истраге, потврђивањем оптужнице којој није прет-
ходила истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре подношења оптужног предлога - за кривичн 
дела из члана 139 ст. 1 тачка 3 - доказ да кандидат зна језик 
на којем се изводи образовно-васпитни рад, српски језик 
у обавези су да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику, а доказује се потврдом одго-
варајуће високошколске установе да је кандидат положио 
испит из српског језика. Остала документа која могу послу-
жити приликом доношења одлуке о избору. Одговарајуће 
уверење да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са ученицима односно лекарско уверење 
доставља изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Рок за пријављивање кандидата је 15 дана од дана објављи-
вања конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се достављају на адресу: Основна 
школа „Свети Сава” Шабац, 15000 Шабац, Драгише Пењина 
31, са назнаком „Конкурс за директора” или лично, радним 
данима од 9 до 13 часова, у предвиђеном року. Ближа оба-
вештења могу се добити у секретаријату школе на телефон 
015/341-129.

ОШ „ЦВЕТИН БРКИЋ“
15356 Глушци, С. Алимпића 3

тел. 015/449-280, 49-331

Наставник српског језика
са 27,78% радног времена, на 

одређено време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС”, бр. 88/2017), као и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). Члан 139 
Закона о основама система образовања и васпитања пропи-
сује усклове за пријем у радни однос, односно да у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 



Бесплатна публикација о запошљавању 3715.11.2017. |  Број 751 |   

за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана доказују се 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. Чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прописано 
је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) 
прописани су степен и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада на радном 
месту наставник српског језика, и то: 1) професор српског 
језика и књижевности, 2) професор српског језика и књи-
жевности са општом лингвистиком, 3) професор српске књи-
жевности и језика, 4) професор српске књижевности и језика 
са општом књижевношћу, 5) дипломирани филолог српског 
језика са јужнословенским језицима, 6) дипломирани фило-
лог српске књижевности са јужнословенским књижевнос-
тима, 7) професор, односно дипломирани филолог за срп-
скохрватски језик и југословенску књижевност, 8) професор, 
односно дипломирани филолог за југословенску књижевност 
и српскохрватски језик, 9) професор српскохрватског језика 
и опште лингвистике, 10) професор за српскохрватски језик 
са јужнословенским језицима, 11) професор српскохрватског 
језика са источним и западним словенским језицима, 12) про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпитни рад 
изводи на мађарском, односно русинском или румунском 
језику, 13) професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску и општу књижевност, 14) професор југословенске 
књижевности са страним језиком, 15) дипломирани филолог 
за књижевност и српски језик, 16) дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност, 17) професор српског језика и 
књижевности у одељењима за националне мањине, 18) про-
фесор српског језика и српске књижевности, 19) дипломира-
ни компаратиста, 20) мастер филолог (студијски програми: 
Српски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, Срп-
ска књижевност и језик са општом књижевношћу, Српски 
језик, Српска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Српска књижевност и језик са компаратисти-
ком), 21) мастер професор језика и књижевности (студијски 
програми: Српски језик и књижевност, Српска књижевност и 
језик, Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија (срп-
ски језик и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик 
и Српски језик и компаративна књижевност), (22) професор 
српскохрватског језика и књижевности; (23) мастер филолог 
из области филолошких наука; (24) професор југословенске 
књижевности и српског језика. Лица из подтачке  а) тачке 
1) става 1) члана 3) Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи 
која су стекла академско звање мастер морају имати прет-
ходно завршене основне академске студије на студијским 
програмима Српски језик и књижевност; Српска књижевност 
и језик; Српска књижевност и језик са компаратистиком; 
Српска филологија: српски језик и књижевност; Србистика.

Наставник математике
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017) као и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника у основ-
ној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). Члан 139 
Закона о основама система образовања и васпитања пропи-

сује усклове за пријем у радни однос, односно да у радни 
однос у установи може да буде примљено лице, под услови-
ма прописаним законом и то ако: 1) има одговарајуће обра-
зовање; 2) има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана доказују се 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. Чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања прописано 
је наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. Лице из става 1. тачка 
1) подтачка (2) овог члана мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области за одгова-
рајући предмет, односно групу предмета. Правилником о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС- Просветни гласник“, број 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) 
прописани су степен и врста образовања за извођење наста-
ве и других облика образовно-васпитног рада на радном 
месту наставник математике, и то: професор математике, 
дипломирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани математи-
чар за рачунарство и информатику, дипломирани математи-
чар - информатичар, професор математике и рачунарства, 
дипломирани математичар за математику економије, профе-
сор информатике - математике, дипломирани математичар 
- астроном, дипломирани математичар - примењена мате-
матика, дипломирани математичар - математика финансија 
(са изборним предметом Основи геометрије), дипломирани 
информатичар, мастер математичар, мастер професор мате-
матике, мастер професор математике и физике, мастер про-
фесор математике и информатике, мастер професор физике 
и математике, мастер професор информатике и математике, 
дипломирани професор математике-мастер, дипломирани 
математичар - мастер, дипломирани инжењер математике - 
мастер (са изборним предметом Основи геометрије), дипло-
мирани математичар - професор математике, дипломирани 
математичар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи геометрије), 
професор хемије - математике, професор географије - мате-
матике, професор физике - математике, професор биологије 
- математике, професор математике - теоријско усмерење, 
професор математике - теоријски смер, дипломирани мате-
матичар и информатичар, дипломирани математичар - меха-
ничар. Лица која су стекла академско звање мастер, односно 
дипломирани-мастер треба да имају завршене основне ака-
демске студије на студијским програмима из области мате-
матике или примењене математике (са положеним испитом 
из предмета геометрија или основи геометрије) или двопре-
дметне наставе математике и физике односно математике и 
информатике.

Наставник физичког васпитања
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник физичког и здравственог 
васпитања

са 30% радног времена, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник физичког васпитања - 
изабрани спорт

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

запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања („Сл. гл. РС“, бр. 88/2017), као и Правилника о сте-
пену и врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гласник РС - Просветни гласник“, 
11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). 
Члан 139 Закона о основама система образовања и васпи-
тања прописује усклове за пријем у радни однос, односно да 
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 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 мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против човечно-
сти и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 4) има 
држављанство Републике Србије; 5) зна српски језик и језик 
на којем остварује образовно-васпитни рад. Услови из става 
1 овог члана доказују се 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. Чланом 140 став 1 и 2 Закона 
о основама система образовања и васпитања прописано је 
да наставник, васпитач и стручни сарадник јесте лице које 
је стекло одговарајуће високо образовање: 1) на студијама 
другог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (1) сту-
дије другог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) студије 
другог степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, 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 образо-
вање до 10. септембра 2005. године. 
Лице из става 1. тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да 
има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно гру-
пу предмета. Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној школи („Сл. 
гласник РС - Просветни гласник“, број 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017) прописани су 
степен и врста образовања за извођење наставе и других 
облика образовно-васпитног рада на радном месту настав-
ник физичког васпитања (физичког васпитања, наставник 
физичког и здравственог васпитања и наставник физичког 
васпитања-изабраног спорта), и то: професор физичког вас-
питања, професор физичке културе, дипломирани педагог 
физичке културе, професор физичког васпитања - дипломи-
рани тренер са назнаком спортске гране, професор физичког 
васпитања - дипломирани организатор спортске рекреације, 
професор физичког васпитања - дипломирани кинезитера-
пеут, дипломирани професор физичког васпитања и спор-
та, мастер професор физичког васпитања и спорта, мастер 
професор физичког васпитања и кинезитерапије, професор 
физичког васпитања и спорта, мастер физичког васпитања и 
спорта, професор спорта и физичког васпитања, професор 
спорта и физичке културе.

ОСТАЛО: Кандидат уз пријаву треба да достави: доказ да 
поседује одговарајуће образовање (оверену фотокопију 
дипломе), ддоказ да је држављанин Републике Србије (уве-
рење о држављанству РС - оригинал или оверена фотокопија 
не старије од шест месеци). доказ да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног 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 обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање (уверење 
из МУП-а- не старије од шест месеци), доказ да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-васпитни рад, 
односно српски језик (диплома издата и стечена на српском 
језику или уверење одговарајуће високошколске установе 
да је лице положило испит из српског језика са методиком 
оригинал или оверена фотокопија). Напомена: доказ да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима - доставља изабрани кандидат пре закључења 
уговора о раду. -Након истека рока за достављање прија-
ва није могуће достављање доказа о испуњености услова. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у раз-
матрање. Школа није у обавези да враћа конкурсну докумен-
тацију. У складу са чланом 155 став 1 и 2 у вези са чланом 
154 став 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидати попуњавају пријавни формулар на званич-
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ној интернет страници Министарства просвете, а потребну 
документацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Кандидати који уђу у ужи избор 
биће позвани на разговор. Пријаве са доказима доставити 
у року 8 дана од дана оглашавања у публикацији „Посло-
ви”. Пријаве доставити на адресу: ОШ „Цветин Бркић”, 15356 
Глушци, Светомира Алимпића 3.

УЖИЦЕ
ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”

31210 Пожега, Књаза Милоша 26
тел. 031/3816-538

Наставник физике
са 60% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник музичке културе
на одређено време ради замене 

одутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
са 94% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана

Наставник технике и технологије, 
техничког и информатичког 

образовања и информатике и 
рачунарства

на одређено време ради замене 
одсутног запосленог за школску 

2017/2018. годину, до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(“Сл. гласник РС” број 88/2017): 1) да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016,11/2016, 2/2017 и 3/2017); 2) да 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 3) да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолет-
ног лица, одузимање и злостављање малолетног лица или 
родоскрнављење, за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног саобраћаја и 
против човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривичну санк-
цију, и за које није, у складу са законом утврђено дискри-
минаторно понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да доста-
ве:кратку биографију или CV; оверен препис/фотоко-
пију дипломе о стеченом високом образовању; уверење о 
држављанству, не старије од 6 месеци (оригинал или ове-
рену фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима ( доказ подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду). Рок за пријављивање на кон-
курс је 8 дана од дана објављивања конкурса. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет стра-
ници Министарства просвете, науке и технолошког развоја, 
а потребну документацију, у овереној копији, заједно са 
одштампаним пријавним формуларом достављају установи. 
Пријаве и приложена документација се не враћају. Неблаго-
времане и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на горенаведену адресу.

ОШ “ПЕТАР ЛЕКОВИЋ”
31210 Пожега, Петра Лековића 1

тел. 031/811-176

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Професор разредне наставе
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, са 
местом рада у ИО Тометино Поље

Наставник физике
са 30% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са местом 

рада у ИО Душковци

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 

време ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, са местом 

рада у ИО Душковци

Педагошки асистент
на одређено време до краја школске 

године 31.08.2018.
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава, сагласно члану 139 
и 140 Закона о основама система образовања и васпитања 
(”Сл. гласник РС” број 88/2017) следеће услове: да има одго-
варајуће образовање прописане Законом и Правилником о 
програму обуке за педагошког асистента; да има психичку, 
физичку и здравствену спсообност 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица,запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примања или давања мита; за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утрђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад. У поступку избора педагошког асистента 
прибавља се мишљење надлежног органа јединице локалне 
самоуправе. Уз пријаву на оглас кандидати треба да доставе: 
кратку биографију или CV; оверен препис/фотокопију дипло-
ме о стеченом образовању; уверење о држављанству не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверену фотокопију); доказ 
о завршеној уводној обуци за педагошког асистента и позна-
вање ромског језика; уверење о неосуђиваности; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ подноси кандидат пре 
закључења уговора о раду).

Спремачица
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће образовање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван правоснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна 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 полне слободе, против 
правног саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на изрече-
ну кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да је држављанин 
Републике Србије; да зна српски језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Уз пријаву на конкурс кандидати 
треба да приложе: кратку биографију или CV; оверен пре-
пис/ фотокопију дипломе о стеченом образовању; уверење 
о држављанству, не старије од 6 месеци ( оригинал или 
оверену фотокопију); уверење о неосуђиваности; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима ( доказ подноси кандидат 
пре закључења уговора о раду).

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из члана 139 
и члана 140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гласник РС” број 88/2017); да има одговарајуће 
образовање у складу са Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној школи 
(„Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017); 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 три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита;за кривична дела из гру-
пе кривичних дела против полне слободе,- против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; да је 

држављанин Републике Србије; да зна српски језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на кон-
курс кандидати треба да приложе: кратку биографију или 
CV; оверен препис/ фотокопију дипломе о стеченом висо-
ком образовању; уверење о држављанству, не старије од 6 
месеци ( оригинал или оверену фотокопију); уверење о нео-
суђиваности; лекарско уверење да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима (доказ 
подноси кандидат пре закључења уговора о раду).

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављи-
вања конкурса. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документацију, у 
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Пријаве и приложена докумен-
тација се не враћају. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разаматрање. Пријаве слати на горе наве-
дену адресу.

ОШ “МИЛИВОЈЕ БОРОВИЋ”
31312 Мачкат

тел. 031/3830-255

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које испуњава услове прописане чланом 139 и 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ број 88/2017) и Правилника о ближим услови-
ма за избор директора установа обаровања и васпитања 
(„Сл. гл. РС“ број 108/2015), одговарајуће образовање из 
члана 140 ст 1 и 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гл. РС“ број 88/2017 за наставника уста-
нове, за педагога или психолога стечено на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета, студије другог 
степена из области педагошких наука или интер дисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине или одговарајуће 
научне односно стручне области или области педагош-
ких наука, на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10.09.2005. године; лице из става 1 тачка 
1 подтачка 2 члана 140 Закона; да има завршене студије 
првог степена из научне области односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета, поседо-
вање дозволе за рад наставника (лиценца), положен испит 
за директора школе, најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након стеченог 
одговарајућег образовања, да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима, да 
није осуђивано правоснажном пресудом за кривична дела 
за која је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела насиља у 
породици, одузимања малолетног лица, запуштања и злос-
тављања малолетног лица или родоскрвнуће, за кривична 
дела примања и давања мита, за кривична дела из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности, и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречене санкције и 
за које није, у складу са Законом утврђено дискриминатор-
ско понашање, да има држављанство Републике Србије, да 
зна српски језик на којем се реализује образовно-васпитни 
рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан уз пријаву на конкурс да дос-
тави: оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом одговарајућем образовању, оверен препис или 
оверену фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу односно стручном испиту, уверење о држављан-
ству Републике Србије (оригинал или оверену фотокопију) 
не старије од шест месеци, потврду о радном искуству у 
области образовања после стеченог одговарајућег обра-
зовања, извод из матичне књиге рођених, доказ о нео-
суђиваности за наведена кривична дела, уколико се на 
конкурс пријави кандидат који је претходно обављао дуж-
ност директора установе дужан је да достави резултате 
стручно педагошког надзора установе и оцену спољашњег 
вредновања, биографију са кратким прегледом кретања у 
служби. Кандидат изабран за директора који нема поло-
жен испит за директора установе дужан је да у року од 
две године од дана ступања на дужност положи испит 
за директора. Пријаве се подносе у року од 15 дана од 
обајављивања конкурса. Пријаве на конкурс за избор 
директора са потребном документацијом доставити шко-
ли на горе наведену адресу. Неблаговремене и непотпуне 
пријаве неће се разматрати. Додатне информације на тел. 
031/3830-255, секретар школе.
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ВРАЊЕ
ОСНОВНА ШКОЛА ЗА

ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
17500 Врање, Кнеза Милоша 26

тел. 017/427-770

Наставник математике
са 31,4% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2018. године

Наставник хемије
са 14,1% радног времена, на одређено 

време до 31.08.2018. године

Андрагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. 

године
УСЛОВИ: Општи услови утврђени су Законом о основама 
система образовања и васпитања. Посебни услови утврђе-
ни су Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи („Сл. галсник 
РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 15/13). За андрагошког 
асистента потребно је најмање средње образовање. За сва 
радна места - савладан програм обуке: Интегрални програм 
обуке за остваривање програма функционалног основног 
образовања одраслих. Уз пријаву кандидати подносе сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе о стручној 
спреми, фотокопију извода из матичне књиге рођених, ове-
рену фотокопију уверења о држављанству, уверење да се не 
води истрага и кривични поступак. Пријаве се подносе у року 
од 8 дана од дана објављивања конкурса, на адресу школе, 
са назнаком „За конкурс“.

ЗРЕЊАНИН
ОШ „ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ” 

Зрењанин, Иве Војновића 27/б

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде примљено 
лице под условима прописаним чл. 139 и 140 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања и под условима пропи-
саним Правилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи што подразумева 
звања: професор, односно дипломирани филолог за енглески 
језик и књижевност, дипломирани професор енглеског јези-
ка и књижевности, мастер филолог (студијски програм или 
главни предмет/профил енглески језик), мастер професор 
језика и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), дипломирани филолог англиста 
- мастер, мастер професор језика и књижевности (студијски 
програм језик, књижевност и култура). Кандидати попуња-
вају пријавни формулар на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају школи, 
и то: оверену копију дипломе о одговарајућем образовању, 
уверење о држављанству Републике Србије, доказ о неосуђи-
ваности 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, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање. 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 запошља-
вања применом стандардизованих поступака. Доказ да канди-
дат има психичку, физичку и здравствену способност за рад 
да децом и ученицима изабрани кандидат ће доставити пре 
закључења уговора о раду. Избор се врши у складу са Зако-
ном о основама система образовања и васпитања. Доставити 
и доказ да кандидат има образовање из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од најмање 
30 бодова, од којих најмање по шест бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи у складу са ЕСПБ (оригинал или оверена фотоко-
пија потврде - уверење одговарајуће високошколске установе 
о броју остварених бодова, односно положеним испитима из 
психологије и педагогије или оверена копија уверења о поло-
женом стручном испиту, односно испиту за лиценцу), за оне 
који ово образовање поседују а за оне који не поседују, закон 
по члану 142 став 2 дозвољава да је ово образовање настав-
ник обавезан да стекне у року од једне, а највише две године 
од дана пријема у радни однос, као услов за полагање испита 
за лиценцу. Пријаве доставити лично или слати на наведену 
адресу. Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
огласа. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА И
ТЕКСТИЛНА ШКОЛА

„УРОШ ПРЕДИЋ”
23000 Зрењанин

Стевице Јовановића 46

Наставник у подручју рада 
Производња и прерада хране, за 
следеће предмете: Операције и 

мерења у млекарству (5% радног 
времена), Сировине у млекарству 
(26% радног времена), Објекти и 
опрема у млекарству (10% радног 

времена), Прерада млека (18% 
радног времена), Сирарство (3% 
радног времена), Прерада меса 

(33% радног времена) и Пратећи 
производи у млекарству (5% радног 

вемена)
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Услови за пријем лица у радни однос: 1. да 
кандидат има одговарајуће високо образовање у складу са 
чл. 140 став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања, стечено: 1) на студијама другог степена (мастер 

академске студије, мастер струковне студије, специјалистич-
ке академске студије) и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, односно 
групе предмета; студије другог степена из области педагош-
ких наука или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују 
целине и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (ово лице мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета); 2) на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по 
прописима који су уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. 2. да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима. 3. да није 
осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање мало-
летног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међународним пра-
вом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 4. да има држављанство Републике Србије. 5. да зна 
српски језик и језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат треба да испуњава услове у погледу степена и 
врсте образовања који су прописани чланом 4 Правилника о 
степену и врсти образовања наставника, стручних сарадника 
и помоћних наставника у стручним школама у подручју рада 
Пољопривреда, производња и прерада хране („Сл. гласник РС 
- Просветни гласник”, бр. 5/15, 10/16 и 2/17), односно да је:

За предмет Операције и мерења у млекарству: (1) 
дипломирани инжењер технолог, одсек органско-техно-
лошки, група: биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер 
технолог, одсеци: прехрамбено инжењерство, биохемијско 
и прехрамбено инжењерство, хемијско и биохемијско 
инжењерство, или биохемијско инжењерство и биотехноло-
гија; (3)дипломирани инжењер технолог, одсек прехрамбено 
инжењерство, смерови угљенохидратна храна или микроби-
олошки процеси; (4) дипломирани инжењер технологије, 
сви одсеци или смерови осим текстилног; (5) дипломирани 
инжењер технологије исхране; (6) дипломирани инжењер 
технологије врења; (7) дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије анималних производа; (8) дипломирани 
инжењер прехрамбене технологије биљних производа; 
(9) дипломирани инжењер прехрамбене технологије; (10) 
дипломирани инжењер пољопривреде за технологију кон-
зервирања и врења; (11) дипломирани инжењер пољоприв-
реде за технологију ратарских производа; (12) дипломирани 
инжењер пољопривреде за технологију сточних произво-
да; (13) дипломирани инжењер пољопривреде за техно-
логију анималних производа; (14) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију биљних производа; (15) мас-
тер инжењер технологије, претходно завршене основне 
академске студије на студијском програму: Биохемијско 
инжењерство, Биотехнологија, Прехрамбено инжењерство 
или Прехрамбена технологија; (16) мастер инжењер тех-
нологије, претходно завршене основне академске студије 
на одсеку Прехрамбена технологија; (17) мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске сту-
дије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Тех-
нологија анималних производа; Технологија конзервисања 
и врења; Технологија ратарских производа или Управљање 
безбедношћу и квалитетом у производњи хране.

За предмете Сировине у млекарству и Пратећи про-
изводи у млекарству: (1) дипломирани инжењер техно-
лог, одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна; 
(2) дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна 
храна или конзервисана храна; (3) дипломирани инжењер 
технологије исхране; (4) дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије анималних производа; (5) дипломирани 
инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 
инжењерство; (6) дипломирани инжењер прехрамбене тех-
нологије анималних производа; (7) дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије; (8) дипломирани инжењер техно-
логије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених 
производа; (9) дипломирани инжењер пољопривреде за тех-
нологију сточних производа; (10) дипломирани ветеринар за 
хигијену и технологију животних намирница; (11) дипломи-
рани ветеринар за хигијену намирница анималног порекла; 
(12) доктор ветеринарске медицине; (13) мастер инжењер 
технологије, претходно завршене основне академске студије 
на одсеку Прехрамбена технологија; (14) мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске сту-
дије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Тех-
нологија анималних производа или Управљање безбедно-
шћу и квалитетом у производњи хране.

За предмет Објекти и опрема у млекарству: (1) дипло-
мирани инжењер технолог, одсек органско-технолошки, 
група биотехнолошка; (2) дипломирани инжењер технолог, 
одсек прехрамбено инжењерство, смер конзервна храна; 
(3) дипломирани инжењер технологије, смерови конзервна 
храна или конзервисана храна; (4) дипломирани инжењер 
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технологије исхране; (5) дипломирани инжењер прехрам-
бене технологије анималних производа; (6) дипломирани 
инжењер технологије, смер биохемијско и прехрамбено 
инжењерство; (7) дипломирани инжењер технологије хемијс-
ког и биохемијског инжењерства; (8) дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије; (9) дипломирани инжењер техно-
логије, смер технологија пољопривредних и прехрамбених 
производа; (10) дипломирани инжењер пољопривреде за 
технологију сточних производа; (11) дипломирани инжењер 
пољопривреде за технологију анималних производа; (12) 
мастер инжењер технологије, претходно завршене основне 
академске студије на одсеку Прехрамбена технологија; 
(13) мастер инжењер пољопривреде, претходно завршене 
основне академске студије на одсеку Прехрамбена техно-
логија на модулима: Технологија анималних производа или 
Управљање безбедношћу и квалитетом у производњи хране. 

За предмете Прерада меса, Прерада млека и Сирар-
ство: (1) дипломирани инжењер технолог, одсек прехрам-
бено инжењерство, смер конзервна храна; (2) дипломирани 
инжењер технологије, смерови конзервна храна или конзер-
висана храна; (3) дипломирани инжењер прехрамбене тех-
нологије анималних производа; (4) дипломирани инжењер 
прехрамбене технологије; (5) дипломирани инжењер техно-
логије исхране; (6) дипломирани инжењер технологије, смер 
технологија пољопривредних и прехрамбених производа; 
(7) дипломирани инжењер пољопривреде за технологију 
сточних производа; (8) дипломирани инжењер пољопривре-
де за технологију анималних производа; (9) мастер инжењер 
технологије, претходно завршене основне академске студије 
на одсеку Прехрамбена технологија; (10) мастер инжењер 
пољопривреде, претходно завршене основне академске сту-
дије на одсеку Прехрамбена технологија на модулима: Тех-
нологија анималних производа или Управљање безбедно-
шћу и квалитетом у производњи хране.

Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да дос-
тави следеће доказе: оверену фотокопију дипломе 
или уверења о стеченом одговарајућем образовању; ори-
гинал или оверену фотокопију уверења из казнене еви-
денције Министарства унутрашњих послова које не може 
бити старије од дана објављивања конкурса; оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству Репу-
блике Србије; оверену фотокопију дипломе или уверења 
о завршеној средњој, вишој или високој стручној спре-
ми на српском језику или оверену фотокопију потврде 
којом се доказује да је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе - за 
доказ о знању српског језика на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад; оригинал или оверену фотокопију 
извода из матичне књиге рођених. Доказ о психичкој, 
физичкој и здравственој способности за рад са ученици-
ма подноси изабрани кандидат пре закључења уговора 
о раду. Пријаву на конкурс са подацима (име, презиме, 
адреса, контакт телефон) и важећим, односно овереним 
фотокопијама докумената тражених у конкурсу, а којима 
се доказује испуњеност услова за пријем у радни однос 
на оглашено радно место, кандидати достављају на горе-
наведену адресу, путем поште, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији „Послови”. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве се неће разматрати. 

ОСНОВНА ШКОЛА
„СЕРВО МИХАЉ“ ЗРЕЊАНИН
23206 Мужља, Мађарске комуне 55

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Дужност директора школе може да обавља лице 
које које испуњава услове прописане чланом 122 став 5, 
чланом 139 став 1 тачка 1-5, чланом 140 став 1 и 2 Зако-
на, услове за избор директора прописане чланом 1-7 
Правилника о ближим условима за избор директора уста-
нова образовања и васпитања (“Службени гласник РС”, 
број 108/2015 - у даљем тексту: Правилник), и које има 
образовање прописано Правилником о степену и врсти 
образовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, број 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2 /17, 3/17) и Правилни-
ком степену и врсти образовања наставника који изводе 
образовно-васпитни рад из изборних предмета у основ-
ној школи (“Службени гласник РС - Просветни гласник”, 
број 11/12 ,15/13, 10/16, 11/16 и 2/17). За директора шко-
ле може да буде изабрано: 1. лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 Закона за наставника 
основне школе, за педагога и психолога, које има образо-
вање прописано Правилником о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној школи, 
или Правилником степену и врсти образовања наставника 
који изводе образовно-васпитни рад из изборних предме-
та у основној школи, односно лице које је стекло одго-
варајуће високо образовање, и то: 1) на студијама дру-
гог степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: (а) сту-

дије другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; (б) 
студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдис-
циплинарне студије другог степена које комбинују цели-
не 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 (б) мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу предме-
та. 2. лице које има дозволу за рад наставника и струч-
ног сарадника; 3. лице које има обуку и положен испит за 
директора школе; 4. лице које има најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 5. лице које 
има психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
ученицима; 6. лице које није није осуђивано правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена без-
условна казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузимање 
малолетног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела 
против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународ-
ним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискрими-
наторно понашање; 7. лице које да има држављанство 
Републике Србије; 8. лице које зна српски језик и језик на 
којем се остварује образовно-васпитни рад (српски језик и 
мађарски језик). Пријава на конкурс за избор директора, 
заједно са потребном документацијом, доставља се уста-
нови. Рок за подношење пријава са потребном докумен-
тацијом је 15 од дана објављивања конкурса у публика-
цији “Послови”. Потребна документација: оригинал или 
оверена фотокопија дипломе о завршеном одговарајућем 
високом образовању; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о положеном стручном испиту, или доказ о поло-
женом испиту за лиценцу (оригинал или оверена фото-
копија); оригинал или оверена фотокопија потврде којом 
се доказује да кандидат има најмање осам  година рада у 
установи на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, односно осам година 
радног искуства на пословима образовања и васпитања; 
оригинал или оверена фотокопија лекарског уверења о 
психичкој, физичкој и здравственој способности за рад 
са ученицима - доставља само изабрани кандидат пре 
закључења уговора; оригинал или оверена фотокопија 
уверења о држављансту Републике Србије; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе или уверења о завршеном 
средњем, вишем или високом образовању на српском 
језику или оверена фотокопија потврде или уверења о 
положеном испиту из српског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; оригинал или оверена 
фотокопија дипломе или уверења о завршеном средњем, 
вишем или високом образовању на мађарском језику или 
оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења о 
положеном испиту из мађарског језика по програму одго-
варајуће високошколске установе; оригинал или оверена 
фотокопија уверења о држављансту Републике Србије; 
оригинал или оверена фотокопија уверења Министар-
ства унутрашњих послова којим кандидат доказује да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело, и 
оригинал или оверена фотокопија уверења надлежног 
Привредног суда да кандидат није осуђиван за привредни 
преступ у вршењу раније дужности у складу са Законом 
и Правилником. Уверења под тачком 8 не смеју бити ста-
рија од дана објављивања конкурса на званичној интер-
нет страници Министарства. Уколико кандидат поседује 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора у раду 
доставља извештај просветног саветника (оригинал или 
оверену копију). Уколико се на конкурс пријављује лице 
које је претходно обављало дужност директора установе, 
дужно је да достави доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вредновања 
(оригинал или оверену копију). Напомене: (1) У складу 
члану са чланом 5 Правилника, предност за избор дирек-
тора установе образовања и васпитања има кандидат 
који је стекао неко од звања према прописима из области 
образовања (педагошки саветник, самостални педагош-
ки саветник, виши педагошки саветник, високи педа-
гошки саветник) Уколико кандидат има стечено звање у 
складу са прописима из области образовања, доставља 
доказ о томе (оригинал или оверену фотокопију решења 
о стеченом звању). (2) С обзиром да Министарство про-
свете Републике Србије није организовало обуку и пола-
гање испита за директора, пријава која не садржи дока-
зе о томе сматраће се потпуном, уз обавезу да изабрани 
кандидат положи испит за директора у року прописаним 
Законом. (3) Напомена у вези образовања стеченог у некој 
од република СФРЈ, образовања стеченог у систему војног 
школства и образовања стеченог у иностранству: I Када 
је образовање стечено у некој од република СФРЈ до 27. 
априла 1992. године, у Црној Гори до 16. јуна 2006. године 
или у Републици Српској, а врста образовања не одговара 

врсти образовања која је прописана чланом 140 Закона, 
министар, по претходно прибављеном мишљењу одго-
варајуће високошколске установе, решењем утврђује да 
ли је врста образовања одговарајућа за обављање посло-
ва наставника. II Када је образовање стечено у систему 
војног школства, испуњеност услова у погледу стеченог 
образовања за обављање послова наставника, по прет-
ходно прибављеном мишљењу одговарајуће високош-
колске установе, утврђује решењем министар. III Када је 
образовање стечено у иностранству, испуњеност услова 
у погледу стеченог образовања за обављање послова 
наставника,  на основу акта о признавању стране висо-
кошколске исправе и мишљења одговарајуће високош-
колске установе, утврђује решењем министар. Кандидати 
под I, II, III достављају оригинал или оверену фотоко-
пију одговарајућег решења министра. Сви докази морају 
бити достављени у оригиналу или у овереној фотокопији. 
Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве на кон-
курс неће бити разматране. Пријаву са потребном доку-
ментацијом доставити на адресу: Основна школа “Серво 
Михаљ” Зрењанин, 23206 Мужља, Мађарске комуне 55.

Наука и образовање

Посао се не чека, посао се тражи



Сајам послова и пракси ,,Job Fair 2017” 
одржан је 6. и 7. новембра у Згради 
техничких факултета у Београду. 
Главни циљ манифестације било је 

смањење незапослености међу младима.
,,Job Fair – Креирај своју будућност“ одржан 

је тринаести пут заредом. Студенти и дипломци 
техничко-технолошких и природно-матема-
тичких факултета имали су прилику да се 
упознају са 55 компанија и 5 комора домаћих 
и страних агенција у нашој земљи и да сазнају 
више о праксама које компаније нуде.

„Дипломци и студенти мастер студија 
на сајму могу наћи велики избор пракси и 
послова. Организујемо и додатне активности, 
као што су разговори за посао и интерактив-
на радионица Case study, кроз коју учесници 
имају прилику да се сусретну са пословном 
ситуацијом коју им зада компанија. Уз помоћ 
ментора и кроз рад у тимовима заинтересовани 
ће моћи да стекну представу о раду у послов-
ном окружењу у коме ће се наћи у будућности“, 
објашњава студент Стефан Вукомановић, један 
од организатора сајма.

Поред радионица, студентима су биле 
доступне и едукације које држе стручњаци и 
представници компанија. Такође, организују се 

и краткотрајни семинари вештина, како би сту-
денти употпунили своја знања.

Неке од највећих светских компанија, као 
што је ,,Мајкрософт“, нуде праксу младим љу-
дима на завршној години студија, као и онима 
који су већ завршили факултет.

„Мајкрософт студентима нуди плаћену 
праксу, а затим и могућност запослења. По-
требни су нам студенти техничких факул-

тета за позицију софтвер инжењера“, нагла-
шава пи-ар менаџер Тадеј Курепа.

Сајам је прилика и за многе компаније да 
промовишу свој бренд, представе своје про-
граме рада, али и да заједно са студентима 
остваре мисију смањења незапослености међу 
младима. Представници компанија уживо су 
могли да разговарају са заинтересованим кан-
дидатима и на тај начин одаберу најбољи ка-
дар. Међу њима је био и Телеком.

„Телеком као вид регрутације младих 
стручњака нуди могућност студентима да 
се упознају са услугама и позицијама. Тре-
нутно нема отворених радних места, али ће 
их бити, што је код нас редовно стање. Мла-
ди инжењери су нам увек потребни“, истиче 
Мирјана Вукомановић из Телекома.

Посетиоци су били веома задовољни шансом 
која им је пружена на овогодишњем ,,Job Fair“ сај-
му и сматрају да је то веома добра прилика како 
би, ако не одмах посао, могли да нађу праксу и 
отпочну сарадњу са неком од компанија. 

На догађају су се поред Мајкрософта и 
Телекома представиле још неке значајне ком-
панија, као што су ВИП, Рајфајзен банка, Ком-
трејд, Нелт и друге.

Национална служба за запошљавање - Филијала Панчево организовала је Пети сајам запошљавања у Ковину, у четвртак 2. новембра, у 
просторијама Центра за културу. На сајму је 21 послодавац понудио 280 радних места за раднике различитих занимања и квалификација, 
а више од 300 незапослених се одазвало позиву да посете сајам. Сајам су отворили директор Филијале Панчево НСЗ мр Ђорђе Лукач, дирек-
торка Покрајинске службе за запошљавање Снежана Седлар и председница Општине Ковин Сања Петровић, који су истакли значај оваквих 
манифестација и одличну сарадњу НСЗ и Општине Ковин.

„Не сумњам да ће се са напорима које Филијала Панчево и Испостава Ковин НСЗ улажу већ дужи период у смањење незапослености стопа не-
запослености смањити на најмању меру. Данас на сајму бележимо добар одзив послодаваца. Један од њих тражи чак 100 оператера у производњи, 
а други 50. Углавном су то производна занимања и ИТ сектор“, истакла је Снежана Седлар. Директор панчевачке филијале је нагласио да је био циљ 
да се позове што већи број послодаваца како би број отворених радних места био што већи, али да је тежиште стављено на теже запошљива лица.

„Акценат је стављен на теже запошљива лица и особе са инвалидитетом, тако да данас овде имамо три послодавца који ће запослити 
особе из ових категорија“, истакао је директор Филијале Панчево мр Ђорђе Лукач. 

Председница Општине Ковин Сања Петровић је похвалила сарадњу са Филијалом Панчево и Испоставом Ковин НСЗ и навела да је сајам 
запошљавања само једна од мера коју је општина подржала.

„На сваки начин настојимо да помогнемо својим суграђанима, па тако и кроз програме запошљавања, за које је ове године издвојено 5 
милиона динара, и то за јавне радове, стручну праксу и самозапошљавање. Толико новца је стигло и из буџета Републике Србије, тако је да је 
укупан износ 9,7 милиона динара уложених у субвенције за запошљавање. Због великог интересовања наших суграђана ове године је повећан 
износ субвенције за самозапошљавање“, истакла је Петровићева. Прилику да пронађу посао имали су машински инжењери, економисти, 

менаџери, комерцијалисти, туризмолози, конобари, кувари, радници обез-
беђења, радници у производњи, возачи и многи други, укључујући и особе 
са инвалидитетом, за које су у понуди била радна места бравара, заваривача 
и евидентичара радног времена. 

Према очекивањима, највише пажње су привукли послодавци „PKC 
Wiring systems“ ДОО из Смедерева, најновији члан породице PKC group из 
Финске, који је изразио потребу за 100 извршилаца, оператера у производњи, 
као и „Стари рам“ д.о.о. из Ковина, који је тражио 50 радника на преради воћа 
и другим пословима у пољопривреди.  

На штанду НСЗ незапослени су могли да добију одговоре на питања о 
свим услугама и програмима, као и стручне савете и помоћ у писању радне 
биографије. 

КРЕИРАЈ СВОЈУ БУДУЋНОСТ

ПОНУЂЕНО 280 РАДНИХ МЕСТА

Сајам послова и стручних пракси у Београду

Сајам запошљавања у Ковину

Неке од највећих светских компанија, као што је ,,Мајкрософт“, нуде праксу младим
људима на завршној години студија, као и онима који су већ завршили факултет

Прилику да пронађу посао имали су машински инжењери, економисти, менаџери, 
комерцијалисти, туризмолози, конобари, кувари, радници у производњи, а посебан аценат 

стављен је на теже запошљиве особе
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Зорана Марковић/ Тијана Сибиновић

Ивана Мучибабић

     
СТАТИСТИКА

   На евиденцији Филијале Панчево се тренутно налази 
17.245 активних незапослених лица, а од тога 9.094 жене. 
У граду Панчеву је тренутно 9.037 незапослених, од којих 
5.214 жена. Када је реч о општини Ковин, на евиденцији 
се налази 3.157 активних незапослених (1.606 жена и 53 
особе са инвалидитетом). Најбројнија су неквалификована 
и нискоквалификована лица - 1.456, затим лица са средњом 
стручном спремом - 1.500, док високообразованих има 210.

ФОТО: Срђан Милојевић
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Промоција зелених занимања и образовања у тој области омо-
гућиће Србији да стане у ред са еколошки развијеним земља-
ма и опомиње нас да будемо одговорни према окружењу и 
здрављу. У удружењу „Звездарски еколошки центар“ кажу да 

улагања у зелену економију сигурно доносе нова радна места.
Отварајући скуп, заменик председника Општине Звездара Пред-

раг Веиновић подсетио је да су Локалним акционим планом запо-
шљавања јасно утврђени приоритети за смањење незапослености и 
већу запошљивост на Звездари, а да је посебна пажња усмерена на 
теже запошљиве категорије становништва.

„Процес решавања проблема видимо кроз три сегмента: запо-
шљавање у постојећим компанијама и удружењима, самозапошља-
вање уз подршку НСЗ и кроз оснивање нових компанија и удружења“, 
објаснио је Веиновић и закључио да је циљ стварање здравог друшт-
ва у коме ће људи живети од свог рада. 

Негован Станковић, државни секретар у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, истакао je да су овакве 
манифестације веома важне, јер се кроз отворене разговоре долази 
до добрих резултата. Он је говорио и о значају сајмова запошљавања, 
који су одлична мера, јер према подацима око 26 одсто оних који по-
сећују сајмове за кратко време нађе посао.  

„Задовољство ми је што је са нама велики број ђака и наставни-
ка. Надам се да ћете чути много корисних информација које ће вам 
помоћи да пронађете идеје за свој даљи пословни пут“, рекла је на 
отварању Бранислава Познановић, руководилац Службе Звездара 
Филијале за град Београд НСЗ.

Национална служба за запошљавање, као партнер на пројекту, 
представила је мере активне политике запошљавања. Током презен-
тације, Весна Живковић Костић, начелница Одељења за програме 
запошљавања и предузетништво Филијале Београд, истакла је да је 
НСЗ партнер свим грађанима на путу тражења посла.

„Једна од најпопуларнијих мера је субвенција за самозапошљавање, 
у оквиру које незапослени пролазе и обуку за успешног предузетника и 
тестирају своју пословну идеју. Београдска филијала НСЗ је ове године до-
делила 385 субвенција, док је кроз субвенције послодавцима за запошља-
вање особа из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним 
местима ове године отворено 227 нових радних места и 16 места за особе 
са инвалидитетом. Још једна врло популарна мера су јавни радови, кроз 
коју желимо да помогнемо социјално угроженим категоријама да уђу и ос-
тану у свету рада и побољшају своје компетенције. Кроз ову меру је од по-

четка године у Београду ангажовано 388 људи”, казала је Весна Живковић 
Костић и истакла да су врата НСЗ отворена за сва додатна питања и помоћ.

„Социјално предузетништво већ десет година је важан део со-
цијалне политике коју води општина, трудећи се да подржи и подста-
кне такав вид оснаживања и помоћи незапосленима. Није нам важна 
само статистика и трудимо се да помогнемо онима који траже посао“, 
каже Радмила Урошевић, вођа Волонтерског сервиса и шеф Одсека 
за социјална питања општине Звездара. Зелена занимања посебно 
је представио Дарко Радосављевић, ванредни професор Технолош-
ко-металуршког факултета у Београду, првог факултета на коме је 
још у некадашњој Југославији уведен смер заштите животне средине. 
Он је истакао да је у овој области најважнија едукација, јер развој 
еко-индустрије отвара читаву лепезу нових занимања за која су по-
требне одређене вештине и нова знања.

„Тренутно се наши ђаци образују за занимања дипломирани аналити-
чар заштите животне средине и дипломирани биолог-еколог, уз различите 
специјализације на постдипломским студијама“, истиче Радосављевић. 

У Србији постоје програми едукације о заштити животне средине 
на 7 универзитета, 17 факултета и 5 високих струковних школа.

„Циљ је оспособљавање младих за тржиште рада и развијање 
њихових компетенција, знања и вештина. Предвиђа се да ће до 2020. 
године у свету бити отворено око 20 милиона нових зелених послова“, 
нагласио је Радосављевић и додао да се млади после завршене школе 
могу запослити у јавним службама, предузећима, локалним само-
управама, државној управи, привредном сектору, на факултетима и 
истраживачким институтима, у консултантским кућама. 

Да је највећа шанса Србије инвестирање у образовање потврдио 
је и Александар Ћирић из удружења „Звездарски еколошки центар“, 
објашњавајући да наша земља мора што пре да уведе модел цирку-
ларне економије: узми – искористи – поново употреби. Упозорио је на 
податке да је током 20. века потрошња енергије порасла за 20 одсто, а 
да се очекује да потрошња у свету до 2030. године порасте за чак 50 
одсто и да се морају штедети природни ресурси.

„Отпад је сировина и ресурс. Зелена радна места су радна места бу-
дућности”, истакао је Ћирић и додао да Србија касни 30 година за развије-
ним земљама, али да отварањем зелених радних места и искоришћењем 
отпада можемо брже да напредујемо и да се развијамо. Као најбољи при-
мер навео је Јапан, који чак 70 одсто свог отпада користи као ресурс.

На скупу је неколико удружења и организација са дугогодишњим 
искуством у области социјалног запошљавања и екологије предста-
вило примере добре праксе, као и компаније које запошљавају теже 
запошљиве категорије становништва. Овај догађај привукао је пажњу 
и великог броја наставника и ђака звездарских школа и факултета.

Организатори скупа су удружење „Звездарски еколошки центар“ 
и Општина Звездара, а НСЗ је партнер на пројекту.

ОТПАД - СИРОВИНА И РЕСУРС
Зелена радна места - радна места будућности

Теме стручног скупа одржаног у згради Општине Звездара биле су социјално предузетништво
и отварање нових - зелених радних места кроз искоришћавање отпада као ресурса 

     

ЖЕНСКО ПРЕДУЗЕТНИШТВО
   Удружење „Звездарски еколошки центар“ је непрофитно удружење 
које има за циљ унапређење и очување животне средине и здравља 
људи и интензивно ради на подизању еколошке свести. Посебно су 
усмерени на најмлађе, за које организују радионице креативне реци-
клаже. 
   Фокус им је и на покретању женског предузетништва, па су на скупу 
„Зелена радна места - радна места будућности“ жене које су прошле 
радионице уметничког кројења и шивења представиле своје радове. 
У питању су употребни предмети направљени од отпада - остатака 
конопца, вуне, текстила или коже и украшени ручним везом.

Јелена Бајевић

Да ли сте знали да рециклажом једне тоне
папира чувамо око 15 стабала, потрошимо око 4.000 
кW  мање енергије и уштедимо 1.500 литара бензина!
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Сала у Привредној комори Србије била је 
мала да прими све младе који су желели да 
чују више о томе како покренути сопствени 
посао у Србији, који су послови најперспек-
тивнији, као и кроз које програме ЕУ, ПКС 
и велике, успешне компаније подржавају 
развој омладинског предузетништва. Скуп 
„Млади и привреда – Како до успешног биз-
ниса?“ први је у низу догађаја за младе у ок-
виру Европске недеље предузетништва.

Циљ организовања оваквих догађаја јес-
те да млади у разговорима са предузетници-
ма и кроз примере добре праксе добију све 
неопходне информације о покретању посла у 
Србији. Јелена Бабић, директорка Центра за 
ЕУ интеграције ПКС, каже да је идеја да се 
у оквиру постојећих европских иницијатива 
покаже како процес приступања Србије ЕУ 
функционише у области предузетништва 
у Србији и на који начин ПКС ради на уна-
пређењу предузетништва младих.

Вођа тима ЕУ инфо-центра Љубица Мар-
ковић истакла је да је омладинско предузет-
ништво веома важна тема у Србији, јер многи 
због страха од непознатог и преузимања ри-
зика нису спремни на тај корак.

„Подаци говоре да се 85 одсто младих 
не усуђује да покрене приватни посао јер не 
знају колика је сигурност. Данас смо ту да 
чујемо другачија искуства и да дамо подсти-
цај и мотивацију свима који имају идеју и 
желе да уђу у свет предузетништва“, истакла 
је Љубица Марковић.

Догађај у ПКС део је кампање за младе 
коју ЕУ инфо-центар са Делегацијом Европ-
ске уније у Београду води ове јесени, а посе-
бан фокус је на промоцији европских вред-
ности. Један од начина на који ЕУ подржава 
развој привреде јесте и кроз програм ЕРАЗ-
МУС, намењен младим предузетницима, 
који би требало да помогне развијању вешти-
на младих људи у покретању сопственог пос-
ла. Привредна комора Србије ће од 1. јануара 
следеће године бити главни контакт за све 
који буду желели да се укључе у тај програм.

Програм за младе предузетнике је пред-
ставила Јована Станојевић, самостални са-
ветник у Центру за ЕУ интеграције ПКС.

„Од 2018. године почињемо са реализа-
цијом овог пројекта. Учесници би у периоду 
од једног до шест месеци боравили у дру-
гој земљи, у одређеној компанији, како би 
стекли искуство. То је добар начин да дођете 
до добрих контаката, да усавршите језик и 
унапредите своје вештине“, објаснила је Јова-
на Станојевић. Досадашња искуства говоре 
да су млади предузетници највише заинте-
ресовани за одлазак у Велику Британију, Не-
мачку, Италију и Шпанију и да у тим земља-
ма остају око 3 месеца. 

„Када попуните електронску апликацију, 
пријавите се и склопите уговор са домаћином 

предузетником добијате средства, која зависе 
од земље у коју се путује. ПКС ће вам обезбе-
дити сву подршку и помоћи вам да се укљу-
чите у Европску мрежу предузетника, а ваша 
обавеза је да напишете извештај о активнос-
тима“, објаснила је Јована. 

Како би присутни чули конкретне приме-
ре и сазнали како у пракси функционише по-
кретање и вођење приватног посла, своје иску-
ство су са њима поделили већ успешни млади 
привредници. Тако је Милош Радовановић, 
који се школовао за педагога, а сада ради као 
бизнис коуч и има своју компанију, испричао 
како изгледа његов пут и дао корисне савете 
како планирати и развијати бизнис.

„У Србији млади имају много сјајних 
идеја, али је важно да у предузетништво 
уђете спремни, са јасним планом, да све до-
бро проучите и направите добар тим, којем 

верујете. Све то урадите пре него што покре-
нете посао. Ја сам ишао тежим путем и све 
о предузетништву учио уз рад, па због тога 
желим да вам помогнем да не пролазите 
кроз исте проблеме“, рекао је Милош. 

Објаснио је младима да, иако живе у 
Србији, уз помоћ интернета могу да понуде 
своје услуге било којој компанији у свету.

„Интернет је огромно игралиште за мла-
де предузетнике. Пронађите оно што најбоље 
знате да радите, неку посебну вештину и 
знање и понудите се на тржишту. Свако 
знање можете да преточите у услугу и да 
то уновчите“, подстицао је присутне Милош. 
Као примере је навео могућност превођења 
или писања текстова за сајтове или држање 
различитих курсева, а као тренутно најперс-
пективнији посао навео је посредовање.

„Погледајте успешне светске компаније 
које се баве посредовањем, попут airbnb.com 
или hotel.com, које немају ниједан стан или 
хотел у власништву, а спајају клијенте широм 
света“, каже Милош и додаје да је маркетинг 
једна од најважнијих ствари, као и добра жи-
вотна прича која стоји иза неког бизниса.

„Моја прича је да сам неко ко није знао 
ништа о предузетништву, а сада учим људе 
како да инвестирају или зараде новац. Немојте 
да будете сурови професионалци, већ поделите 
са људима емоције и искуство“, завршава он.

На скупу у ПКС „Млади и привреда – 
Како до успешног бизниса?“ разговарало се 
и о важности истраживања тржишта, мар-
кетинга, финансијама, дистрибуцији робе, 
правним и административним процедурама.

Скуп је организовао Савет за омладинско 
предузетништво Привредне коморе Србије у 
сарадњи са ЕУ инфо-центром, Делегацијом 
Европске уније у Србији и компанијом Metro 
Cash & Carry, а у оквиру кампање за младе 
„Европа за тебе“. 

ИНТЕРНЕТ - ВЕЛИКА ШАНСА
ЗА МЛАДЕ ПРЕДУЗЕТНИКЕ

Млади и привреда – Како до успешног бизниса?

„Важно је да у предузетништво уђете спремни, са јасним планом, да све добро проучите и 
направите добар тим, којем верујете. Све то урадите пре него што покренете посао. Ја 
сам ишао тежим путем и све о предузетништву учио уз рад, па због тога желим да вам 

помогнем да не пролазите кроз исте проблеме“, рекао је Милош Радовановић

Јелена Бајевић
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Расправу је отворио проф. др Петар Јовановић, дугогодишњи де-
кан ФОН-а и оснивач Југословенског удружења за управљање 
пројектима. Он је нагласио да је садашње Удружење за упра-
вљање пројектима Србије, које је произашло из Југословенског 

удружења, организатор сличних манифестација, са циљем да се по-
тенцира значај и улога пројектних менаџера, што је препознато и у 
целом свету.

„Потребна је сертификација пројектних менаџера, на чему тре-
нутно раде само два удружења у свету. Пројектни менаџери су не-
опходни, али се у Србији још увек не препознаје потреба за њима. 
Такође, потребно је у већој мери радити на образовању за овај профил 
занимања“, рекао је Јовановић.     

У наставку је говорио Игор Брнабић, директор фирме „Асеко“ 
(Asecco), једне од највећих ИТ компанија која се бави производњом 

софтвера у Србији и тренутно запошљава око 25 пројектних менаџе-
ра. Конкурси за ове позиције су отворени током целе године.

„Често улогу пројектних менаџера преузимају тим-лидери, због 
недостатка одговарајућег кадра. Такође, неопходно је проћи одгова-
рајућу обуку да би се схватило шта је пројект менаџмент и колико је 
важна његова улога, јер од њега зависи да ли ће цео пројекат бити 
успешан или не. Осим професионалних захтева, ова позиција захтева 
и одређене лидерске вештине“, истакао је Брнабић.        

О значају улоге пројектног менаџера говорили су и представ-
ници великих ИТ комапанија, дистрибутери ИТ опреме, софтвера, 
представници факултета и удружења која се баве информационим 
технологијама. Наглашена је и потреба увођења оваквих смерова у 
нашим образовним установама, односно прилагађавања наставних 
програма реалним приликама и потребама тржишта рада. 

Никола Марковић, председник Друштва за информатику Србије, 
истакао је да информатичко тржиште код нас оживљава, те нам пред-
стоји интензивнија дигитализација, што је подржала и Влада Србије.   

„Нове технологије је немогуће примењивати без наглашене улоге 
пројектног менаџера. Ми имамо мањак кадрова у овој области, не-
достају нам квалитет и ефективност, а недовољно користимо и соф-
твере које већ имамо“, додао је Марковић. 

Афирмација занимања пројектни менаџер свакако треба да допри-
несе порасту квалитета и ефикасности развоја информационих система 
у нашој земљи. У Европској унији ће у наредних 5 година недостајати 
900.000 ИТ стручњака различитих профила. У Србији већ данас недос-
таје 15.000 - 20.000. У складу са тим државни органи су покренули ве-
лику акцију за побољшање система образовања у ИТ области.  

ПРОЈЕКТНИ МЕНАЏЕР - ЗАНИМАЊЕ БУДУЋНОСТИ
Улога пројектних менаџера у управљању ИТ пројектима

На Факултету за пројектни и иновациони менаџмент одржани су Дани пројектног менаџмента, у оквиру 
којих је организован округли сто „Улога пројектног менаџера у управљању ИТ пројектима“.

Скупу су присуствовали представници познатих ИТ комапанија, факултета и привредних и друштвених 
организација које се баве ИТ пројектима

Ђурђица Сучевић

     
МЕНАЏЕРСТВО КАО ПРОФЕСИЈА

   Све већа тражња за пројектним менаџерима у различитим областима 
доводи до повећаних потреба за овим занимањем и до мишљења да 
пројектни менаџер постаје и код нас посебна професија. 
   Јасно је да сложеност управљања савременим пројектима захтева по-
себан слој људи – пројектних менаџера, који се баве менаџерством као 
професијом. Они су оспособљени да, кроз знања и особине које поседују и 
кроз ауторитет заснован на личним особинама и функцији коју обављају, 
извршавају одређене управљачке послове и задатке и да, заједно са 
пројектним тимом, доводе одређене пројекте до ефикасног завршетка.
   Да би одређено занимање, као што је пројектни менаџер, могли да 
сматрамо за посебну професију, потребно је да буду испуњени одређени 
услови и стандарди. Пре свега, потребно је да постоји заокружени обим 
послова и задатака, из одређене управљачке дисциплине које пројектни 
менаџер обавља. То је у случају пројект менаџера у потпуности испуњено.
   Постоје одређени критеријуми који могу помоћи код идентификовања 
одређене професије.
  Професија се базира на одређеном скупу знања и захтева стални тре-
нинг и иновацију знања, захтева истраживање и увођење нових идеја 
и знања, развија одређени етички стандард. Улаз у професију обично је 
ограничен стандардима које поставља одговарајуће удружење.
   Професија пројектни менаџер се јасно заснива на савременим знањи-
ма из менаџмента и пројектног менаџмента. Брзи развој ових дисци-
плина захтева сталну иновацију знања и тренинг пројектних менаџера. 
И у овој професији, као и код многих других, потребно је перманентно 
истраживање нових знања и увођење иновација како би се ефикас-
није обављали одређени послови и задаци. Истраживањем у области 
пројектног менаџмента баве се одређени појединци, научне и консул-
тантске организације и националне и интернационалне асоцијације из 
пројектног менаџмента.
   Професија пројектни менаџер захтева одређене професионалне и 
етичке стандарде. Ови стандарди се развијају у оквиру националних и 
интернационалних удружења за пројектни менаџмент и представљају 
услов за улазак у удружење.
   Место пројектног менаџера у модерном друштву захтева и нови 
приступ његовом професионалном статусу. Нова друштвена клима по-
ставља и нове захтеве и нове изазове за пројектне менаџере. Да би 
одговорио овим изазовима, пројектни менаџер мора поседовати најно-
вија знања и пролазити кроз сталну обуку. Он треба да учи и прихвата 
најновија научна сазнања модерног пројектног менаџмента, али да 
се такође припрема да одговори свакодневним захтевима своје 
професије, при чему су неопходне одређене особине и способ-
ности, сталан практичан рад и стицање нових знања и искуста-
ва кроз перманентне тренинге и рад на управљању различитим 
пројектима, каже професор др Петар Јовановић.

     
КОНКУРС КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИТ И Е-УПРАВУ 

ОБОРИО СВЕ РЕКОРДЕ
   Више од 12.300 кандидата пријавило се на конкурс за преквали-
фикације у ИТ сектору, у оквиру кога ће 900 грађана широм Србије 
бити обучено за рад на позицији програмера.
   Са готово 14 пријављених на једно слободно место, програм који 
организују и спроводе Влада Републике Србије и Канцеларија за 
информационе технологије и еУправу оборио је све рекорде и ука-
зао на велику потребу за преквалификацијама у најбржерастућем 
сектору у Србији. 

Весна Пауновић
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НАГРАДА ЗА РАД, ТРУД И ИНОВАЦИЈЕ У УЧЕЊУ
Најбољи едукатори Србије

Добре учитеље и наставнике деца памте до краја живота, они су ти који их уче најважнијим стварима 
у животу и на тај начин мењају свет. Удружење за подстицање предузетништва „Живојин Мишић“ већ 
четири године реализује пројекат „Најбољи едукатори Србије“ са циљем да скрене пажњу на важност 

учитељског и наставничког посла и да представи јавности оне који то раде свим срцем и на другачији начин. 
Представљамо вам најбоље учитеље и наставнике које Србија има

Титулу најбољих ове године понело је једанаест еду-
катора из целе Србије, међу њима 4 учитеља, 5 наставни-
ка виших разреда основних школа и 2 наставника средњих 
школа. Они предају у Вршцу, Параћину, Врању, Ковачици, 
Лозници, Пожеги, Малом Зворнику, Гроцкој, Мерошини, 
Лесковцу и Ади.

„Најбољи наставник je онај који прати и одговара на 
промене које му друштво намеће и учи децу да буду спрем-
на на све новине које их чекају. За нас је то наставник који је 
на часовима креативан, организује различите ваннаставне 
активности и добар је пример својим ђацима“, кажу у удру-
жењу „Живојин Мишић“. 

Избор за најбољег едукатора организује се четврту го-
дину заредом, са идејом да се похвале наставници који се 
истичу квалитетним радом са децом и осмишљавају нове 
методе учења. За конкурс их предлажу они који су са њима 
стално у контакту и који су добро упознати са њиховим ра-
дом, па су заиста у конкуренцији најбољи. „Број пријава је 
сваке године све већи, па смо прве године имали 200, а ове 
чак 500 пријава. Желимо да заиста најбољи буду награђени, 
па о томе одлучује стручна комисија у три круга селекције. 
Конкурс траје од априла до октобра, месецима анализирамо 

рад и учинак учитеља и наставника и бирамо оне 
који су по нечему изузетни“, каже Ивона Јовано-
вић, координатор удружења „Живојин Мишић“.

Циљ дакле није да постоје само похвале и 
број издатих стручних радова, већ да иза рада 
стоји нека животна прича, начин на који настав-
ник утиче на средину и људе са којима ради, за-
лагање за развој посебних ученичких талената и 
подстицај на размишљање и истраживање, ак-
тивизам, рад и труд.

Удружење „Живојин Мишић“ труди се да на 
све начине промовише примере добре праксе, да 
наставницима да ветар у леђа и потврду за њи-
хов дугогодишњи рад и труд. Важно је поменути 
да су у питању учитељи и наставници из целе 
Србије, не само великих градова, већ и забачених, 
удаљених места, где је посебно важно наградити 
труд. Тако је ове године на списку најбољих еду-
катора било више њих из малих средина, чији је 
рад препознат. 

„Сваки пријављени и награђени едукатор 
специфичан је по нечему. Ове године имамо на-
ставнике који децу едукују кроз стрип и умет-
ност, оне који праве амбијенталне учионице у 
природи где уче децу на другачији начин, учи-
теље који кроз практичне примере објашњавају 
компликоване лекције и задатке. Сваки од њих 
има посебну, иновативну методу и врло пози-
тивно утиче на учење и развој деце“, објашњава 
Ивона Јовановић. 

Најбољи учитељи и наставници поред личне 
награде добијају додатних 100.000 за улагање у 
унапређење наставе и реализацију нових идеја. 
Ово је можда права прилика да позовемо компа-
није које могу и желе да се укључе да помогну 
развоју иновативних програма образовања деце 
и дају подстицај онима који покрећу позитивне 
промене у својој средини. 

Више о пројекту „Најбољи едукатори Србије“ 
можете да прочитате на сајту удружења „Жи-
војин Мишић“. Јелена Бајевић

     
ПРЕДСТАВЉАМО НЕКЕ ОД НАЈБОЉИХ ЕДУКАТОРА СРБИЈЕ

   Верица Лукић, учитељица у ОШ „Краљ Александар Први Карађорђевић“ у Јадран-
ској Лешници
Верица је учитељица која ради у школи већ 16 година. За њу кажу да је, поред тога што 
децу изводи на прави пут, борац за своје одељење. Посебан акценат ставља на креа-
тивност и осмишљавање игара, јер кроз игру деца лакше уче. Квалитет рада потврђује 
добрим резултатима које њени ученици постижу на такмичењима из математике, српског 
језика и ликовне културе. Кроз стрип, решавање ребуса и математичких прича код учени-
ка развија концентрацију, меморију, машту и креативно мишљење.
   Градимирка Николић, наставница техничког и информатичког образовања у ОШ 
„Јастребачки партизани“ у Мерошини већ 15 година
Њени ученици кажу да је увек ту да саслуша, објасни све што је потребно, да је праведна, 
реално оцењује, има једнак однос према свима и ради са пуно воље и ентузијазма. На 
часовима се учи програмирање робота, програмски кодови за светлеће диоде, сензоре 
и кретање робота. Ученици раде самостално, а наставник је ту да пружи помоћ кад год 
затреба. 
   Душан Станковић, учитељ у ОШ „Браћа Рибар“ у Доњој Борини
Душанове колеге истичу да је учитељ који непрекидно унапређује квалитет рада и труди 
се да развија учење кроз игру. Подстиче иницијативу, слободу мишљења, ставова и уве-
рења, уважава личност и посебност ученика.
За Душана кажу да активно примењује информационо-комуникационе технологије у на-
стави, а посебан акценат ставља на осмишљавање, израду и примену интерактивних об-
разовних софтвера и система за учење на даљину, по чему је препознатљив и специфичан.
   Ивона Ранђеловић, наставник енглеског језика у ОШ „Вук Караџић“, Печењевце
Колеге наглашавају да се савршено уклапа у опис савременог наставника који ради на 
комплетном развоју ученика користећи најразличитије методе: од употребе видео-ка-
мере у настави, до образовне драме која тренутно доминира у њеном раду. Језик који 
предаје види као средство да постигне више циљеве и утиче на друштвени, физички, ин-
телектуални, креативни и емоционални развој својих ученика.
   Миомир Дејановић, учитељ у ОШ „Светозар Марковић“ у Врању
Миомир је креативан и свестран учитељ, узор ученицима већ 23 године. Црта едукативне 
стрипове и илустрације и примењује их као наставна средства, уређује ђачке листове 
и награђиван је за модерно писање поезије за децу. Аутор је акредитованог семинара 
„Игра као мотивација и метода учења“ и инструктор активног учења. Кроз ауторске тек-
стове негује традицију, а својим кратким филмовима буди свест о потреби инклузије. 
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Усвојен Закон о дуалном образовању

Скупштина Србије је усвојила четири закона из области образовања, међу којима и Закон о 
дуалном образовању, који ће се реализовати у систему средњег стручног образовања, кроз 

теоријску наставу и кроз рад код послодавца

СИНЕРГИЈА ПРАКТИЧНИХ И ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Посланици Скупштине Републике Ср-
бије усвојили су Закон о дуалном 
образовању, који, како ресорно ми-
нистарство саопштава, доноси уна-

пређење дела средњег стручног образовања 
у погледу стицања квалитета дела компетен-
ција које су усклађене са стандардима савре-
меног техничко-технолошког развоја 21. века. 
Примена новог закона почиње од школске 
2019/2020.

Новоусвојеним законом се уређује систем 
међу заинтересованим странама, са јединстве-
ним циљем да се младим људима омогући 
квалитет знања који се стиче на два места – те-
оријска знања у школама и практична знања у 
реалном радном окружењу у компанијама које 
прате техничко-технолошки развој.

„На овај начин ученици стичу и вешти-
ну управљања знањима. Учење кроз рад не 
представља за ученике ‚просте мануелне 
задатке‘, већ програмирање, пројектовање 
и руковођење ‚паметним машинама‘, које су 
део савремених модерних производних про-
цеса у компанијама“, саопштило је Минис-
тарство просвете.

Синергија између теоријских и практич-
них знања омогућена је на недељном нивоу, 
у складу са планом и програмом наставе и 
учења. За ученике у средњим стручним шко-
лама је посебно битно каријерно вођење и са-
ветовање, коме се посебно место даје у овом 
закону, истиче ово министарство.

Учење кроз рад
„Систем контроле над стицањем знања кроз 

овај закон оснажен је у садејству два система. У 
процесу учења и евалуације учествују наставник 
практичне наставе (координатор учења кроз рад) 
и лиценцирани инструктор из компаније (са по-
ложеним дидактичко-педагошким вештинама) 
који заједно реализују, прате и процењују уче-
ничко постигнуће“, објашњено је у саопштењу.

Тим законом ученик није у радном од-
носу, већ у процесу стицања дела компетен-
ција које се односе на учење кроз рад, а део 
су прописаног наставног плана и програма. 
Ученици кроз овај закон стичу компетен-
ције које су неопходне да би након средњег 
стручног образовања постали стручњаци и 
да би им било омогућено да стекну знања 
усклађена са савременим технолошким раз-
војем која могу да сагледају у компанијама.

„Достигнутим квалитетом компетен-
ција који је усклађен са савременим технич-
ко-технолошким развојем, млади постају 
запошљиви одмах након формалног обра-
зовања и на тај начин смањујемо стопу не-
запослености мадих до 25 година. Такође, 
дуалним образовањем младима се омогућа-
ва и пролазност ка вишим нивоима образо-
вања“, указује се у саопштењу.

Надзор над повереним пословима Прив-
редној комори Србије који се односи на сти-
цање компетенција у компанијама, као и над 
целокупним Законом врши Министарство 
просвете. Подршку дуалном образовању у 
Србији дали су Немачка, Аустрија, Швајцар-

ска, кластер италијанских компанија „Кон-
финдустрија“ и Америчка привредна комора.

Стипендије свим ученицима 
„Страни инвеститори не желе јефтину радну 

снагу већ образоване стручњаке које подржа-
вају кроз формални систем образовања и које на 
овај начин они подржавају како у својим тако и у 
домаћим компанијама. На овај начин се такође 
решава проблем недостатка кадрова у компа-
нијама као и заустављање одлива средстава у 
неформално образовање које је у претходном 
периоду српску привреду коштало 3,5 милиона 
евра“, саопштено је након усвајања закона.

Отворена врата компанија показују ви-
сок степен друштвене одговорности домаћих 

и страних компанија, које, поред тога што 
ученицима омогућавају учење у реалном 
радном окружењу, омогућавају стипендије 
свим ученицима који се определе за дуални 
модел образовања као подршку и мотива-
цију за процес учења.

„Држава је до сада доста новца улагала 
у опремање учионица/радионица. С обзиром 
да држава не може да приушти опремање 
свих учиноца/радионица савременом опре-
мом, реализација дела наставе у реалном 
радном окружењу омогућиће преусмера-
вање средстава у неке друге области, као 
што је креирање нових модернизованих про-
фила, истраживања, иновације у настави“, 
закључено је у саопштењу. В.Пауновић

     
БРОЈНЕ НОВИНЕ

   У средњим школама у Србији биће уведен и нови концепт државне матуре, који треба 
да унапреди квалитет средњег образовања и омогући проходност ученицима на следеће 
нивое образовања. 
   Једана од новина је и да школа може пружати услуге и продавати производе настале као 
резултат рада у ученичкој задрузи, као и уџбенике, прибор и опрему која је потребна за 
остваривање образовно-васпитног рада.
   Изменама закона утврђено је и да ће у једном одељењу истог разреда изузетно моћи да 
буде до 33 ученика, и то у планинским подручјима, у случају када нема довољно наставног 
кадра и када не може да се задовољи формула да у једном разреду има до 30 ученика.    
Предвиђено је да се за децу грађане Србије у иностранству може организовати настава на 
српском језику по посебном програму.
   Прецизирано је да се средње образовање завршава полагањем испита на државном 
нивоу, а врсте тих испита су општа матура, стручна и уметничка матура, завршни испит 
средњег стручног образовања, специјалистички и мајсторски испит.
Ученик који заврши трогодишње средње стручно образовање по моделу дуалног образо-
вања има право на полагање стручне или опште матуре уколико је савладао програм за 
стицање компетенција потребних према програму матуре и то после најмање две године 
по завршетку средњег образовања.
   Предвиђено је да ученик који је завршио четврти разред средње школе по интернацио-
налном програму може да полаже интернационалну матуру, а дефинисана је и настава на 
даљину. Прописана је обавеза школе да учествује у националним и међународним тести-
рањима (национална тестирања Завода за вредновање квалитета образовања и васпи-
тања, ПИСА и ТИМС).
Изменама закона редефинише се време које је предвиђено да ученици проводе у школи, 
а школа је дужна да реализује слободне активности кроз рад у секцијама и ваннаставним 
активностима. Школски програми укључиће и програме заштите од насиља и програме 
превенције других облика ризичног понашања и програм заштите од дискриминације.
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Незапослени млади из Београда, Крагујевца, 
Новог Сада, Ниша, Лесковца, Прокупља, Прије-
поља, Краљева, Новог Пазара и Ковина ове 
јесени имају прилику да стекну нове личне и 

пословне вештине кључне за запослење, на бесплатним 
едукативним радионицама у оквиру програма „Ко-
ка-кола подршка младима“. Полазници уче о успешној 
комуникацији, пословној администрацији, управљању 
пројектима, припреми пословних планова, као и томе 
како да лакше дођу до жељеног посла. 

Тродневне радионице намењене су незапосле-
нима који имају између 18 и 30 година, минимално 
средњу стручну спрему и завршено формално обра-
зовање. Програм воде сертификовани стручњаци са 
великим искуством, као и запослени компаније „Ко-
ка-кола ХБЦ Србија“. 

„Позивамо младе да нам се придруже на радиони-
цама на којима ће добити драгоцене савете и помоћ 
при тражењу посла и сналажењу на тржишту рада. Го-
тово сви полазници радионица које су одржане током 
пролећа и лета оценили су програм веома корисним, 
а 24 полазника је нашло посао убрзо након едукације. 
Ови резултати најбоље говоре о квалитету радионица 
и то нас мотивише да наставимо да подржавамо мла-
де и будемо уз њих у периоду који је кључан за њихову 
даљу будућност“, сматра Драган Лупшић, директор Сектора за комуникације и односе с јавношћу. 

Програм „Кока-кола подршка младима“ се реализује у сарадњи са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, 
Националном службом за запошљавање и НАЛЕД-ом. Покренут је у мају 2017. године, а радионице је до сада похађало око 200 полазника у 
Ћуприји, Краљеву, Смедеревској Паланци, Алексинцу и Шиду. 

Распоред радионица по градовима, уз друге корисне информације о програму, налази се на сајту www.coca-colapodrska mladima.

Газде немају времена да обучавају нове раднике за профиле који су им нужни, већ желе да одмах приме мајстора који ће производити.
На недавно одржаном састанку Парламента привредника Привредне коморе Србије Регионална привредна комора Сремског круга, 

сремски привредници су као велики проблем који им отежава пословање, између осталог, изнели недостатак квалификоване радне снаге и 
злоупотребу боловања, као и проблеме третмана отпада у производњи. Посебно је истакнута неопходност бржег имплементирања дуалног 
образовања у образовни систем Србије.

Директорка Сектора за едукације Привредне коморе Србије Мирјана Ковачевић објашњава да ће дуално образовање, као модел учења 
у реалном радном окружењу, омогућити да се обнови темељ привредног и друштвеног развоја, који чине квалитетно образовани кадрови.

Систем стручног образовања у Србији недовољно је усклађен са тржиштем рада, јер план уписа у средње школе не одражава потребе 
тржишта. Последица те чињенице је изузетно велика стопа незапослености младих, која је међу највишим у Европи, са изузетно забриња-
вајућим подацима да се 65 одсто младих са завршеном средњом школом сврстава у дугорочно незапослена лица, а скоро 150.000 њих узраста 
између 15 и 24 године не школује се, нити ради.

С друге стране, држава је и сама уочила, на основу свеобухватног истраживања потреба привреде, да се привредници суочавају са великим про-
блемима недостатка компетентног кадра и кадра чије квалификације не одржавају оствареност компентенција. Због тога често послодавци морају на 
себе да преузимају трошак увођења младих у посао кроз додатну обуку за знањима и вештинама потребним да би се они укључили у рад.

Послодавци су зато били укључени у израду Предлога закона о дуалном образовању како би он био прилагођен времену, потребама и 
условима, а ресорно министарство је користило сва искуства европских земаља које имају развијен систем дуалног образовања и где нема 
проблема са обученом радном снагом.

Тренутно у имплементацији дуалног образовања учествују 21 стручна школа са 1.272 ученика и 68 компанија. Све школе које су извеле 
једну генерацију образовања по дуалном моделу обезбедиле су за младе ученике запослење. Овога пута је 1.800 привредника потписом 
изјаве о намерама показало интересовање и спремност да се укључе у систем образовања. Међутим, тражили су да се овај систем законски 
реши тако што ће бити јасно регулисана права и обавезе и то на начин да се повежу интерес државе, послодаваца и 
радника и ученика, како би сви заједно допринели привредном расту и развоју.

БЕСПЛАТНА ЕДУКАЦИЈА ЗА НЕЗАПОСЛЕНЕ
МЛАДЕ У 10 ГРАДОВА СРБИЈЕ

КЉУЧ РАЗВОЈА ЈЕ КВАЛИФИКОВАН РАДНИК

Нови термини радионица „Кока-коле“

Парламент привредника

Широм земље се током јесени одржавају бесплатне тродневне радионице, на којима 
полазници имају прилику да стекну нове личне и пословне вештине, кључне за успешно 

запослење

Већ неколико година послодавци истичу да и поред армије незапослених у Србији нема довољно 
квалификоване радне снаге, односно оне која је њима потребна, а махом је реч о возачима, 

вариоцима, обућарима, шивачима, тесарима, месарима, индустријским техничарима...

Извор: Dnevnik.rs



АДРЕСЕ
ФИЛИЈАЛА НСЗ

ПОЗИВ ЈЕ БЕСПЛАТАН

Београд 
Гундулићев венац 23-25  
тел. 011/2929-100, 2929-000

Нови Сад  
Алберта Томе 2 
тел. 021/4885-500

Зрењанин 
Сарајлијина 4 
тел. 023/519-800

Кикинда 
Доситејева 24 
тел. 0230/411-700

Панчево 
Војводе Радомира Путника 20 
тел. 013/306-800

Вршац 
Феликса Милекера 21 
тел. 013/802-400

Сомбор 
Апатински пут 1 
тел. 025/464-000

Сремска Митровица 
Светог Димитрија 31 
тел. 022/638-800

Суботица 
Трг слободе 3/3 
тел. 024/644-600

Крагујевац 
Светозара Марковића 37 
тел. 034/505-500

Јагодина 
Љубише Урошевића 16 
тел. 035/201-011

Ниш 
Ратка Вукићевића 3 
тел. 018/501-200

Пирот 
Кнеза Милоша 59 
тел. 010/305-000

Прокупље 
Цара Лазара 49 
тел. 027/320-000

Бор 
7. јула 29 
тел. 030/453-100

Зајечар 
Николе Пашића 77 
тел. 019/444-500

Ваљево 
Владике Николаја 1 
тел. 014/295-600

Врање 
Тодора Шпанца 1 
тел. 017/407-100

Краљево 
Цара Душана 78 
тел. 036/302-000

Нови Пазар 
Шабана Коче 18 
тел. 020/330-000

Крушевац 
Балканска 33 
тел. 037/412-501

Лесковац 
Млинска 16  
тел. 016/202-411

Пожаревац 
Шумадијска 31 
тел. 012/538-100

Смедерево 
Др Миладина Милића 2 
тел. 026/633-900

Ужице 
Железничка 22 
тел. 031/590-600

Пријепоље 
Санџачких бригада 11 
тел. 033/719-011

Чачак 
Жупана Страцимира 35 
тел. 032/303-700

Шабац 
Масарикова 31 
тел. 015/361-700

Лозница 
Кнеза Милоша 3 
тел. 015/879-700

Косовска Митровица 
Џона Кенедија бб 
тел. 028/420-600

Гњилане
Горње Кусце бб
тел. 064/8107-244

ПОКРАЈИНСКА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊE

Нови Сад  
Булевар Михаjла Пупина 6/I

тел. 021/48-85-90

Косовска Митровица
Дрварска 10

тел. 028/423-090


