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УВОДНИК

БРОЈНЕ НОВИНЕ ОД 2018.

Сваке године 10. децембра обележава се Међународни дан људских пра-
ва. Тим поводом, повереница за заштиту равноправности Бранкица Јанковић, 
поново је подсетила јавност у нашој земљи да сваки њен грђанин има право 
да не буде дискриминисана и буде равноправна. Србија још увек није отворила 
преговарачко поглавље 19  које се односи на социјалну политику и запошља-
вањуе, систем једнаких могућности за све, заштити начела једнака зарада за 
једнак рад и забрани дискриминације по било којој основи. 

„Уколико желимо да будемо друштво са интегритетом, морамо имати на 
уму да мера интегритета и достојанства друштва у целини зависи од његовог 
односа према појединцу. Наша снага да гледамо једни у друге отворено, одго-
ворно и уз поштовање, јесте снага коју ћемо као друштво оставити у наслеђе 
нашој деци“, поручује повереница за заштиту равноправности. Докле смо на 
том путу стигли у интервјуу за „Послове“ прича повреница Јанковић, жена 
чија је радна биографија испуњена дугогодишњим активностима које тичу 
инклузије и остваривања једнаких права за све, више у теми броја: РАВНОП-
РАВНОСТ ЗНАЧИ СЛОБОДА И ИСТИНА.

Од Нове године важи ће нова законска регулатива којим се регулишу об-
ласти рада и запошљавања. У питању су измене и допуне Закона о запошља-
вању и осигурању за случај незапослености, Закон о запошљавању странаца 
као и Закона о раду. Као основни разлог доношења нових законских решења 
наводи се потреба за прецизиније уређивање појединих законских одредаба у 
циљу ефикаснијег спровођења прописа у пракси, као и развијање повољнијег 
пословног окружења. На шта се све односе промене које се налазе у новим 
законским решењима у тексту: НОВА ПРАВА И НОВЕ ОБАВЕЗЕ.

О променама на скупу „Свет у 2018.“ говорио је и министар за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић. Он је у Скупштини 
Србије на конференцији коју је организовао магазин Економист, рекао да се 
међу приоритетима министарства на чијем је челу, посебна пажња посвећује 
се инклузији и старању о грађанима из социјално осетљивих категорија, што 
показује и буџет за 2018. годину којим су предвиђена знатно већа издвајања 
за бригу о најугроженијима. Поред министра Ђорђевића, на тему шта Србију 
очекује у наредној години говорили су и председница Народне скупштине 
Републике Србије Маја Гојковић, министарка грађевинарства, саобраћаја и 
инфраструктуре Зорана Михајловић и градоначелник Новог Сада Милош Ву-
чевић: СРБИЈА И СВЕТ У 2018.

Идеја организатора Сајма омладинског предузетништва била је да 
мотивише и инспирише младе који имају добру идеју да је реализују, да 
науче нешто ново. Више од 60 њих имало је прилику да бесплатно предста-
ви своје подухвате посетиоцима. Шетајући од штанда до штанда добијамо 
комплетну слику – у Србији има много добрих идеја, не само из ИТ сектора, 
већ и из области екологије или прехрамбене индустрије и пољопривреде, 
дизајна и храбрих, младих људи решених да на на свом пословном путу 
успеју. Млади људи окупиљени око исте идеје „Како започети и развити 
сопствени бизнис“ и искусни предузетници спремни да им у томе помогну 
и олакшају пут, кроз причу о својим грешкама и решавању проблема – тако 
је изгледао последњи, трећи дан Сајма омладинског предузетништва у хо-
телу „Зира“ у Београду. Размена мишљења, знања, много питања и одго-
вора, као и интересантних презентација, доказ су да је стартап заједница 
у Србији на правом путу. О споју младости и искуства у тексту: ЗА УСПЕ-
ШАН ПОЧЕТАК.

Редакција
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ДАН ОТВОРЕНИХ ВРАТА
ЕДУКАТИВНОГ ЦЕНТРА У НОВОМ САДУ

Европска недеља професионалних вештина

Поводом Европске недеље професионалних вештина, у Едукативном центру за обуке у 
професионалним и радним вештинама у Новом Саду одржан је Дан отворених врата за 

незапослене и матуранте средњих школа

Том приликом посетиоци су имали могућност да се непосредно 
упознају са радом Едукативног центра, обукама које се овде 
спроводе и услугама које су намењене незапосленим и запос-
леним лицима. Посетиоци су обишли просторије Едукативног 

центра и упознали се са начином на који се реализују обуке које су 
тренутно у току: енглески и знаковни језик, Office 365, књиговодство, 
геронтонеговатељи, лични пратиоци, кувари, заваривачи и лимари, 
а посматрали су и демонстрацију обука за руковаоце грађевинским 
машинама, фризере, педикире, маникире и обуку за ручно ткање.

Директор Едукативног центра Ђурађ Милановић је представио 
остварене циљеве и реализацију обука у 2017. години, као и плано-
ве за наредну годину. Посебно је истакао значај сарадње и подршку 
коју добијају од Националне службе за запошљавање, чији резултат 
је преко 10 хиљада људи који су завршили неку од обука од оснивања 
Центра 2012. године до данас.

„Успешно је унапређена сарадња са НСЗ приликом селекције по-
лазника за обуке са евиденције незапослених лица. Ми доживљавамо 
НСЗ као нашег старијег брата и увек смо у квалитетној комуникацији 
са сарадницима из Националне службе“, нагласио је Милановић.

Присутнима су се обратили и Дејан Авдаловић, директор Службе 
за реализацију програма развоја АП Војводине, Бранислав Бандић, 
помоћник за туризам и регионално-привредну сарадњу у Секрета-
ријату за привреду и туризам АПВ и Душан Марјановић, начелник 
Одељења за посредовање у запошљавању и планирање каријере у 
новосадској филијали НСЗ. Сви су истакли одличну координацију 
и комуникацију са Едукативним центром, свако у свом домену са-
радње и најавили планирану реализацију заједничких пројеката у 
будућности.

Душан Марјановић је истакао значај сарадње НСЗ - Филијале 
Нови Сад са свим партнерима на институционалном нивоу, Владом 
Републике Србије, Министарством за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања, Владом АП Војводине и јединицама локалне само-
управе, указајући на конкретне ефекте те сарадње у виду позитивног 
тренда смањења незапослености последњих година.

„Едукативни центар је велики партнер НСЗ у домену обука и уна-
пређења компетенција незапослених лица. У времену када је цело-
животно учење постало неопходно за сваког појединца, добро је да 
имамо партнера с којим заједно можемо побољшати конкурентност 
незапослених на тржишту рада и тако им омогућити лакше запо-
шљавање“, рекао је Марјановић.

Обраћање свих учесника симултано је превођено на знаковни 
језик. Догађају су присуствовали и представници школских упра-
ва Сомбора и Новог Сада и Александра Ђанковић, потпредседница 
Скупштине АПВ.

За матуранте средњих школа из Сомбора и Новог Сада, који су 
овом приликом посетили Центар, саветнице за планирање каријере из 

Филијале Нови Сад одржале су две радионице: „Планирање каријере 
у 21. веку“ и „Вештина комуникације у интервјуу за посао“. Матуранти 
су се у оквиру ових радионица упознали са битним аспектима пла-
нирања каријере, са 8 кључних компетенција дефинисаних од стране 
Европске уније неопходних за лични развој, социјалну укљученост и 
запошљавање, као и са препорукама за успешно представљање на ин-
тервјуима за посао.

Европску недељу професионалних вештина је установила Ев-
ропска комисија као недељу у којој се промовише значај професио-
налних и радних вештина, а осим Едукативног центра из Новог Сада, 
још 9 установа из Србије је учествовало у представљању ове манифе-
стације заједно са преко 1.500 установа са територије целе Европске 
уније и земаља приступница. Ђурђина Мачак

     
О ЦЕНТРУ

   Едукативни центар за обуке у професионалним и радним вештинама 
је једна од најмодернијих образовних установа у Србији и региону.
   Основан је од стране Владе АП Војводине и усмерен је ка стручном 
образовању и обучавању незапослених и запослених особа.
Циљ Едукативног центра је превенција дугорочне незапослености, 
помоћ у стицању нових знања и вештина ради лакшег запошљавања 
и подршка развоју предузетништва, стварање претпоставки за отпо-
чињање пословања и квалитетно улагање у обучавање и образовање 
заинтересованих лица.
   Основни задатак Едукативног центра је да у што ефикаснијој мери 
смањи негативне последице спорих промена образовног система и 
омогући школовање одређених образовних профила тражених од 
послодаваца.
   Највећи постојећи раскорак је у усклађивању професионалне обра-
зовне структуре незапослених на евиденцији јавног сервиса и потре-
ба послодаваца на локалном и регионалном тржишту рада, првен-
ствено у занимању III степена образовања.
   Циљне групе којима су намењене обуке: незапослени, запослени 
(обуке), особе са инвалидитетом као и остале угрожене групе на тр-
жишту рада.
   Обуке су прилагођене актуелним потребама у привреди и омогућа-
вају лакше сналажење у свету промена.
   У Едукативном центру постоји могућност организовања семинара, 
промоција, трибина и сличних дешавања за сва правна и физичка 
лица. За више информација заинтересовани могу да нам се обрате 
телефоном на 021/494-338 или маилом - info@centar.edu.rs ili goran.
strajinic@centar.edu.rs
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Сваке године 10. децембра обележава 
се Међународни дан људских права. 
Тим поводом, повереница за заштиту 
равноправности Бранкица Јанковић, 

поново је подсетила јавност у нашој земљи да 
сваки њен грђанин има право да не буде дис-
криминисана и буде равноправна. Србија још 
увек није отворила преговарачко поглавље 
19 које се односи на социјалну политику и 
запошљавањуе, систем једнаких могућности 
за све, заштити начела једнака зарада за јед-
нак рад и забрани дискриминације по било 
којој основи. Докле смо на том путу стигли 
за „Послове“ прича повреница Јанковић, жена 
чија је радна биографија испуњена дугого-
дишњим активностима које тичу инклузије и 
остваривања једнаких права за све.

Како бисте оценили тренутну ситу-
ацију у нашој земљи када је у питању 
равноправност? 

Већ неколико година, половина од укуп-
ног броја притужби пристиглих Поверенику 
за заштиту равноправности, односи се упра-
во на област рада и запошљавања. Ово може 
да значи да су људи најспремнији да подносе 
притужбе у области која је за њих егзистен-
цијално најзначајнија. 

Према подацима из наше праксе, али и 
према анализама и истраживањима других 
релевантних организација, жене и особе са 
инвалидитетом су највише изложене дис-
криминацији у сфери рада и запошљавања. 
Истовремено, подаци Републичког завода за 
статистику показују да је просечна стопа за-
послености жена за 14,7 одсто нижа од стопе 
запослености мушкараца, а највећи јаз на тр-
жишту рада је забележен у категорији особа 
од 55 до 64 година старости. 

Родна неравноправност у сфери рада је 
изражена и у висини зарада. Један од разло-
га је то што су жене бројније у занимањима 
која су по правилу лошије плаћена, као што 
су образовање, социјални рад или админи-
страција. 

Такође, постоји феномен стакленог плафо-
на, када жене напредују на основу своје струч-
ности  али само до одређене границе, коју врло 
тешко прелазе. Ипак, ове разлике нису специ-
фичне само за нашу државу, слична ситуација 
је и у многим развијенијим земљама, пошто су 
корени ове неравноправности у патријархар-
халном систему вредности.

Дискриминацију на тржишту рада до-
живљавају и друге осетљиве друштвене 
групе, пре свега особе са инвалидитетом. И 
поред законских одредаба које прописују да 
предузећа са више од 20 запослених морају 
да запосле одређени број особа са инвалиди-
тетом, у пракси се то не дешава.

Велики број фирми и даље нема простор, 
лифтове или тоалете који су прилагођени 
особама са инвалидитетом, не нуде могућ-
ност скраћеног радног времена, а и сам пут 
од посла до куће за многе од ових особа пред-
ставља непремостиву препреку. 

Да би се ситуација у овој области проме-
нила на боље, потребно је ефикасније спро-

водити законске мере али и радити на свим 
другим активностима, као што су на пример 
афирмативне мере, едукације или медијске 
кампање које могу допринети постизању 
веће равноправности свих. 

У години која је на измаку, институ-
ција на чијем сте челу била је веома ак-
тивна. Шта сматрате највећим успехом 
у раду ове институције, а на чему још 
треба радити?

Једна од важних ствари коју смо уради-
ли је Кодекс равноправности за послодавце, 
водич који садржи смернице за спровођење 
антидискриминационе политике у области 
рада и запошљавања. 

Кодекс смо представили водећим ком-
панијама у Србији, надлежним државним 
институцијама, Националној служби за запо-
шљавање, Привредној комори, удружењима 
која окупљају послодавце... Њихово инте-
ресовање нам показује да неки већ знају и 
послују са чињеницом да је најпродуктив-
нији онај радник који је мотивисан, а пола-
ко до таквих сазнања долазе мање и средње 
компаније. 

Једна од активности односила се на из-
раду пресека стања у спровођењу мера за 
остваривање родне равноправности на ло-
калном нивоу, како би се обезбедило укљу-
чивање и подстицање равномерне заступље-

РАВНОПРАВНОСТ ЗНАЧИ СЛОБОДА И ИСТИНА
ТЕМА БРОЈА     Интервју: Бранкица Јанковић, повереница за заштиту равноправности 

Уколико желимо да будемо друштво са интегритетом, морамо имати на уму да 
мера интегритета и достојанства друштва у целини зависи од његовог односа према 

појединцу. Наша снага да гледамо једни у друге отворено, одговорно и уз поштовање, 
јесте снага коју ћемо као друштво оставити у наслеђе нашој деци

     
РЕЧ ПОВЕРЕНИЦЕ

   „ Уважени грађани и грађанке, Када смо успостављали институцију Повереника за зашти-
ту равноправности, прокламовали смо визију ка којој тежимо, а дефинисана је у правном 
смислу у члану 4. Закона о забрани дискриминације, и гласи: „Сви су једнаки и уживају једнак 
положај и једнаку правну заштиту, без обзира на лична својства“. То у реалном животу зна-
чи: „Србија је отворено и толерантно друштво равноправних људи, које свима пружа једна-
ке могућности.“ Дубоко сам свесна да када говоримо о равноправности, ми заправо морамо 
мислити о слободи, о истини и о сагледавању стварности у којој живи сваки појединац међу 
нама. Уколико желимо да будемо друштво са интегритетом, морамо имати на уму да мера 
интегритета и достојанства друштва у целини зависи од његовог односа према појединцу. 
Уколико желимо да будемо морално друштво, морамо имати свест о томе да је појединац 
највиша вредност сваке заједнице и сваког друштва. Наша снага да гледамо једни у друге от-
ворено, одговорно и уз поштовање, јесте снага коју ћемо као друштво оставити у наслеђе 
нашој деци.…“ 

Једна од важних ствари коју смо урадили је Кодекс
равноправности за послодавце, водич који садржи смернице за
спровођење антидискриминационе политике у области рада и 

запошљавања
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ности жена и мушкараца у свим сферама 
политичког и јавног одлучивања. 

Подаци које смо прикупили показали 
су да су у само 12 јединица локалне самоу-
праве жене градоначелнице или председ-
нице општина, а у градским већима на че-
тири мушкарца учествује тек једна жена. 
Охрабрује то што је скоро 86 % јединица 
локалне самоуправе одговорило да у наред-
ном периоду планира доношење конкретних 
мера да се овакво стање поправи. 

Радили смо на унапређењу капацитета 
органа јавне власти у погледу препознавања 
и спречавања дискриминације. Ове године 
смо, у сарадњи са Министарством за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања, 
започели са обукама инспектора рада у више 
градова у Србији. Инспектори рада су међу 
нашим најважнијим партнерима, јер они 
први дођу до сазнања да ли је било дискри-
минације. 

Једна од стратешких парница коју водимо 
у складу са законским могућностима је везана 
управо за тржиште рада и то је случај запос-
лене која је добила отказ због здравственог 
стања. Сматрамо да је најважније да се фоку-
сирамо на проблеме на раду и у вези са радом, 
јер је наша најважнија обавеза да спречимо 
дискриминацију и заштитимо радника. 

По броју и врсти притужби, ко су најуг-
роженије групе и у којим сегментима?

Према подацима добијеним на осно-
ву притужби које су поднете Поверенику за 
заштиту равноправности, најугроженије су 
особе са инвалидитетом, затим жене, ста-
рије особе, Роми, и друге маргинализоване 
друштвене групе. Они су у повећаном ризику 
од непоштовања или кршења људских пра-
ва, и то у различитим областима друштвеног 
живота: на тржишту рада, у здравственој и 
социјалној заштити, образовању,  медијима.

Неки наши грађани и грађанке могу бити 
дискриминисани по више основа, односно 
личних својстава. Тада се ради о вишеструкој 
дискриминацији која спада у тешке облике 
дискриминације. 

На сајту Повереника за заштиту рав-
ноправности могу се прочитати поједина-
чне притужбе са којима су се грађанини 
обраћали Поверенику, али и низ препо-
рука које сте слали на адресе различитих 
министарстава, болница, школа , локал-
них самоуправа.... У којој мери су се  ин-
ституције којима сте давали препоруке, 
одазивале. Да ли би сте могли да издвоји-
те пример који је на вас лично оставио по-
себан утисак?

Досадашња пракса Повереника за зашти-
ту равноправности показује да велика већина 
институција, установа и послодаваца поступа 
по нашим препорукама, што показује спрем-
ност и посвећеност да се унапреди стање у 
погледу заштите равноправности. 

Издвојила бих мишљење донето по при-
тужби за дискриминацију по основу пола у об-
ласти рада и запошљавања, поднетој против 
Министарства трговине, туризма и телекому-
никација. Један мушкарац је поднео притужбу 
Поверенику зато што је курс за преквалифи-
кацију за занимање из области ИТ сектора 
на који је хтео да се пријави, био бесплатан 
за жене, јер је њихове трошкове финансирало 
Министарство. 

У току поступка је утврђено да се ради 
о афирмативној мери, усмереној на преква-
лификацију жена за ИТ занимања, како би се 
оспособиле за веће учешће у пословима који 
су врло тражени и добро плаћени, а на којима 
тренутно ради знатно више мушкараца. 

Ваша порука свима који се данас осећају 
угрожено али и инстутуцијама?

Дискриминација је нешто против чега 
сви треба заједно да се боримо, зато што је 

она веома штетна, не само за појединце, већ и 
за цело друштво. Због тога позивам све наше 
грађане и грађанке који сматрају да су изло-
жени дискриминацији, да поднесу притужбу 
Поверенику за заштиту равноправности како 
би заштитили своја права. Поступак подно-
шења притужбе је једноставан и бесплатан. 
Може се поднети писмено, поштом, путем 
мејла или у просторијама наше институције. 
Детаљније информације о могу се наћи на 
сајту: www.ravnopravnost.gov.rs.

Не треба да се делимо по полу, нацио-
налности, вероисповести, годинама, здрав-
ственом стању и другим личним својствима, 
зато што нас она не опредељују да ли ће неко 
бити добар радник, ученик, шеф, комшија или 
пријатељ. Морамо развијати свест да смо сви 
равноправни и да имамо иста права, јер без 
тога не можемо напредовати ни на једном 
плану. Весна Пауновић
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лидитетом у друштво и стручна оспособљавања за њихово запошљавање.
   Током радне каријере бележи учешће у изради стратешких и законских докумената: Стра-
тегија развоја социјалне заштите, Национална статегија о старењу, Стратегија за побољ-
шање положаја особа са инвалидитетом, Стратегија развоја спорта, Закон о платама у 
јавним службама, Закон о социјалној заштити, Закон о раду, Закон о социјалном предузет-
ништву,  Закон о употреби знаковног језика, Закон о бесплатној правној помоћи, Закон о 
ограничењу одређених права грађана и бројних других подзаконских аката.
   Радила је као професорка и секретарка гимназије, и у маркетингу неколико медијских 
кућа. Заменица је главног и одговорног уредника часописа Социјална политика, председ-
ница уређивачког одбора часописа Актуелности, а чланица је и редакције часописа Со-
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Ове године смо, у сарадњи
са Министарством за рад,
запошљавање, борачка и

социјална питања, започели
са обукама инспектора рада

у више градова у Србији.
Инспектори рада су међу

нашим најважнијим
партнерима, јер они први
дођу до сазнања да ли је

било дискриминације

Не треба да се делимо по полу, националности, вероисповести,
годинама, здравственом стању и другим личним својствима, 

зато што нас она не опредељују да ли ће неко бити добар
радник, ученик, шеф, комшија или пријатељ
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Народна скупштина Републике Србије ус-
војила је сет пореских закона који ће омогући-
ти боље пословно окружење, мање намете за 
привреду и боље услове за веће запошљавање. 
На тај начин Влада Србије наставиће да ради 
на стварању динамичне и конкурентне прив-
реде даљим јачањем и развојем сектора малих 
и средњих предузећа. Овим је истовремено 
спроведена једна од најважнијих мера Нацио-
налног програма за сузбијање сиве економије

Увођење подстицаја за почетнике у 
пословању кључна је новина и једна од нај-
важних мера Националног програма за 
сузбијање сиве економије. Она се односи на 
особе које су у претходних годину дана завр-
шиле средњу школу, факултет или су, као не-
запослени, дуже од шест месеци на евиден-
цији Националне службе за запошљавање, 
саопштила је Влада Србије.

Усвајањем измена Закона о порезу на 
доходак грађана и Закона о доприносима за 
обавезно социјално осигурање они који за-
почињу са обављањем сопствене делатности 
добиће додатни подстицај, јер ће бити ос-
лобођени плаћања пореза на зараде и допри-
носа за обавезно социјално осигурање у годи-
ни оснивања предузећа и у наредној години.

Према решењу које је израдила радна гру-
па Министарства финансија, Пореске управе и 
НАЛЕД-а, та новина односи се на зараду осни-
вача предузетничке радње и зараде до девет 

новозапослених особа, које такође морају да 
буду тек свршени средњошколци, студенти 
или особе са евиденције НСЗ. Примена мере 
почиње у октобру 2018. и важиће за предузет-
нике у режиму исплате личне зараде.

Анализа пореског и непореског опте-
рећења почетника у пословању, коју је реа-
лизовао НАЛЕД, показује да уштеде које ће 
по овом основу остварити предузетници иду 

и до 250.000 динара годишње по особи код 
исплате минималне зараде.

У наставку борбе за смањење незапосле-
ности олакшице за запошљавање нових рад-
ника остаће на снази до краја 2019. године и 
то тако што ће предузетници имати право на 
повраћај плаћеног пореза и доприноса од 65 
одсто до 75 одсто.

Усвојен је и Закон о изменама и допуна-
ма Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама, 
што ће омогућити већу финансијску дисци-
плину, транспарентност и успешније плани-
рање и управљање ликвидним средствима, 
како код привредних субјеката, тако и у јав-
ном сектору.

Зарад даљег растерећења пословања 
изменама Закона о порезу на доходак преци-
зирано је да неопорезиви део зараде радника 
уместо досадашњих 11.790 динара од 1. јануа-
ра 2018. године буде повећан за више од 3.000 
динара, на 15.000 динара. Највећи ефекат те 
измене одразиће се на око 350.000 радника у 
Србији који примају минималну зараду.

Та пореска олакшица увешће прогресив-
ност у опорезивању и растеретити привреду 
за око 11,6 милијарди динара. На тај начин 
Влада Србије ствара простор за ново запо-
шљавање у приватном сектору, са намером 
да буде прави мотор развоја српске привре-
де, наведено је у саопштењу.

Додељено је 41 признање у четири категорије - 11 јубиларних 
награда, 16 привредним друштвима, 13 појединцима и Награда за 
допринос информисању јавности о пословању привреде и Коморе.

Добитници Јубиларне награде ПКС су: Концерн Бамби Пожаревац, 
за пет деценија успешног пословања, Аеродром Никола Тесла Београд 
и Полиестер Група Прибој за 55 година, ЕКО-ЛАБ Падинска Скела и ЈКП 
Водовод Зајечар за 60 година, лесковачка компанија Здравље Актавис за 
65 година, Београдски сајам за 80 година успешног пословања. Компанија 
Пионир Београд – Фабрика Суботица, понела је јубиларно признање за век 
успешног пословања, фабрика Црвенка за 105 година, а суботичка преду-
зећа ЈП Транс и Ротографика за 120, односно 150 година.

Награђени у категорији привредних друштава су: Елиxир Прахово, 
Фабрика картона Умка, ФАЛКЕ Сербиа Лесковац, ГОША ФОМ Смеде-
ревска Паланка, Грундфос Србија Инђија, Индустрија меса Топола из 
Бачке Тополе, YU Агент Бездан, Le Belier Ливница Кикинда, ЛЕОНИ 
Wiring Systems Southeast Прокупље, Messer Техногас Београд, Милкоп 
Рашка, НИС Нови Сад, Пештан Буковик, Тигар Тyрес Пирот, ТРАYАЛ 
Корпорација Крушевац, Зорка-Керамика Шабац.

Појединци који су се, по оцени Комисије за награде ПКС, у 2017. 
својим радом истакли у привређивању јесу Абдула Салиху, директор 
предузећа Vijator AliđerceПрешево, Ацо Илић, директор компаније Руд-
ник, Анђелка Атанасковић, генерална директорка ППТ Наменска Трсте-
ник, Богољуб Пантелић, директор компаније Босис Ваљево, Бранислав 
Бриндић, генерални директор компаније Harder Digital Сова Ниш, Да-
либор Берић, генерални директор IGB Automotive Comp Инђија, Јелена 
Триван, директорка ЈП Службени гласник Београд, Љубинко Гобељић, 

власник ФПМ Агромеханика Бољевац, Милан Лончаревић, директор 
Јасмил Ариље, Мирослав Алекса оснивач и власник Алмеx Панчево, 
Сњежана Пупавац, директор Еко-Лаб Пад инска Скела, Timothy Grilliot, 
генерални менаџер Cooper Tire & Rubber Company Србија Крушевац, 
Војислав Јовановић, саветник директора Metech Смедерево.

За допринос информисању јавности о пословању српске привреде и 
ПКС награђен је Зоран Баранац, директор информативног програма ме-
дијске куће ТВ О2.

Говорећи о плановима националне пословне асоцијације у 2018, 
Марко Чадеж, председник ПКС, у радном делу седнице Скупштине, 
истакао је да ће стратешко опредељење Коморе бити утицај на креи-
рање прописа и закона важних за пословање привреде, успостављање 
што већег броја директних контаката са привредним субјектима, 
подршка извозницима, повезивање домаћих компанија са иностра-
ним партнерима, као и унапређење постојећих и развој нових услуга 
и сервиса.

„План нам је да у следећој години остваримо 50.000 директних 
контаката са привредним субјектима и 650 000 индиректних. Имамо 
амбициозан план активности заснован на новој методологији рада са 
чланицама, са јасно дефинисаним и мерљивим циљевима и задацима“, 
поручио је Чадеж. Како је истакао, фокус Коморе биће на подизању ка-
пацитета и јачању улоге у процесима трансформације и дигитализа-
ције српске привреде, позиционирању привреде као активног учесника 
у процесу приступања Европској унији, јачању едукације у привреди, 
подршци дуалном образовању и учешће у креирању образовних поли-
тика.

Уведени значајни подстицаји за почетнике у пословању

Изменама Закона о порезу на доходак грађана предвиђено је да почетници у бизнису 
могу да остваре право на ослобађање од плаћања пореза на основу зараде, и то се 
односи на зараду предузетника и највише девет новозапослених у његовој фирми

ПОЧЕТНИЦИ ОСЛОБОЂЕНИ ПОРЕСКОГ ОПТЕРЕЋЕЊА

НАГРАЂЕНИ НАЈБОЉИ У ПРИВРЕДИ
На свечаној седници Скупштине ПКС додељене су награде Привредне коморе Србије за 
2017., компанијама и појединцима који су радом, ангажовањем и резултатима пружили 

велики допринос развоју српске привреде
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Весна Пауновић

НОВА ПРАВА И НОВЕ ОБАВЕЗЕ 
Шта доносе нови прописи у области рада и запошљавања 

Основни разлог доношења нових законских решења је ефикасниjе спровођење прописа у 
пракси, али и развијање повољнијег пословног окружења.

Влада Србије предлагач је нових законских регулатива који-
ма се у областима рада и запошљавања прецизније утврђују 
поједине законске одредбе које ће омогућити ефикасние 
спровођења прописа у пракси али и развијање повољнијег 

пословног окружења у нашој земљи. У питању су закони о изменама 
и допунама Закона о запошљавању и осигурању за случај незапосле-
ности, Закон о запошљавању странаца као и Закона о раду. 

Запошљавање и осигурање за случај
незапослености 

Новим законским решењем, по речима предлагача Закона обез-
бедиће се пуна ефикасности у функционисању Националне службе 
за запошљавање и смањење трошкова. Наиме од јануара наредне 
године следи нови начин обрачуна висине новчане накнаде за неза-
послена лица. 

Нови Закон ступа на снагу 25.12.2017. године, осим одредаба 
којима су измењене одредбе чланова 69. и 70. Закона о запошљавању 
и осигурању за случај незапослености, које почињу да се примењују 
од 01.01.2018. године.

Овим одредбама у целости промењена методологија утврђивања 
висине и обрачуна новчане накнаде. Новчана накнада се више не 
упоређује са минималном зарадом, него је Законом прописан „бруто“ 
износ најнижег и највишег износа новчане накнаде од 22.390, однос-
но 51.905,00 динара који ће се усклађивати једном годишње.  Такође, 
уводе се нови параметри за утврђивање висине и обрачун износа 
новчане накнаде и то:  укупна зарада, односно накнаде зараде, осно-
вице осигурања и висине уговорене накнаде у последњих 12 месеци 
који претходе месецу у коме је престао радни однос, односно преста-
ло осигурање; просечна годишња зарада по запосленом исплаћене 
у Републици Србији према последњем објављеном податку органа 
надлежног за послове статистике у тренутку остваривања права на 
новчану накнаду и основице дневне новчане накнаде која је пропи-
сана законом у износу од 1000  динара и у себи садржи припадајуће 
доприносе за здравствено и пензијско и инвалидско осигурање. Ова 
основица дневне новчане накнаде се усклађује једном годишње са 
годишњим индексом потрошачких цена у претходној календарској 
години. На овај начин су параметри обрачуна јасно постављени и 
познати како у моменту одлучивања о праву на новчану накнаду, 
тако и током целог периода њеног трајања, а свим заинтересованим 
лицима омогућено да сазнају на колики износ новчане накнаде могу 
да рачунају у момонту престанка радног односа односно престанка 
осигурања.

Приликом одлучивања по захтевима за новчану накнаду при-
мењиваће се закон који је на снази на дан подношења захтева, што 
значи да ће се на све захтеве који буду поднети почев од 01.01.2018. 
године п примењивати нове одредбе које се односе на висину новчане 
накнаде Сви који су заинтересовани да им се новчана накнада утврди 
и касније обрачунава и исплаћује према сада важећем пропису, по-
требно је да се пријаве на евиденцију незапослених у филијали Нацио-
налне службе за запошљавање према  свом пребивалишту (пријављи-
вање се врши лично), и да поднесу захтев најкасније до 31.12.2017. 
године. Захтев се може предати у просторијама Филијале Националне 
службе за запошљавање у којој је лице пријављено на евиденцију, а 
ако је захтев предат препорученом поштом, као дан пријема поднеска 
сматра се дан када је предат поштанском оператору.

Лица која су до дана ступања на снагу овог закона остварила 
права у складу са прописима и општим актима који су били на сна-
зи до дана ступања на снагу овог закона, остварују права у обиму и 
трајању утврђеним тим прописима и оптим актима.

Поступци започети пре ступања на снагу овог закона окончаће 
се по одредбама закона и општих аката по којима су започети, наво-
ди се у саопшењу Националне службе за запошљавање. 

Закон о раду
Измене закона предлажу се на основу иницијативе Инспектора-

та за рад у циљу несметаног поступања инспектора у оквиру дело-
круга њихове надлежности.

Разлог за измену ове одредбе је према ставу предлагача суз-
бијање „рада на црно“ са аспекта инспекцијског назора.  Наиме, како 
се наводи у образложењу честа је појава да се инспекторима дају на 

увид уговори на којима је датум закључења управо дан вршења над-
зора, што указује на то да се датум закључења уговора о раду уноси 
на лицу места, а да пријава на обавезно осигурање није поднета, јер 
још није протекао рок за подношење. Уколико послодавац закључи 
уговоре о раду које је антидатирао са затеченим лицима и изврши 
пријаву на обавезно осигурање, формално-правно тај послодавац 
није учинио прекршај, те се против њега не може поднети захтев за 
покретање прекршајног поступка.

Изменама закона укинуће се досадашња пракса јер послодавац 
дужан да поднесе јединствену пријаву на обавезно социјално осигу-
рање у року прописаном законом којим се уређује Централни регис-
тар обавезног социјалног осигурања, а најкасније пре ступања запос-
леног и другог радно ангажованог лица на рад.

Послодавци ће убудуће бити у обавези да воде дневну евиден-
цију о прековременом раду запослених. Наиме, инспектори нису 
били у могућности да утврде постојање прековременог рада јер у 
пракси послодавци немају законску обавезу да инспекторима дају 
на увид евиденцију присутности на раду, а прековремени рад који 
се не евидентира, по правилу се и не плаћа запосленом, наводи се у 
образложењу предлога.

Новим предлогом прописују се и одредбе закона које се односе 
на отказ уговора о раду. 

Подсећамо, чл. 185. Закона о раду који прописано је да се уговор 
о раду отказује се решењем, у писаном облику, и обавезно садржи 
образложење и поуку о правном леку. Запосленом престаје радни од-
нос даном достављања решења осим ако овим законом или решењем 
није одређен други рок и дужан је да већ наредног дана од дана 
пријема решења у писаном облику обавести послодавца ако жели да 
спор решава пред судом. 

Запошљавање странаца
Влада Србије по хитном поступку упутила је Народној скупшти-

ни и предлог Закона о запошљавању странаца. Како је наведено у 
образложењу, један од разлога за доношење овог закона је потреба 
за дефинисањем радне дозволе за оспособљавање и усавршавање, 
имајући у виду да је већи број странаца изразио спремност да обави 
обуку, приправнички стаж, стручну праксу, стручно оспособљавање, 
односно усавршавање у Републици Србији. У том смислу, предложе-
ним изменама и допунама прецизирају се услови за прибављање 
дозволе за рад за странце који се на овај начин радно ангажују , било 
уз накнаду или без накнаде, имајући у виду да се под запошљавањем 
странаца подразумева како закључивање уговора о раду тако и дру-
гог уговора којим странац без заснивања радног односа остварује 
права по основу рада.

Важна измена односи се и на радну дозволу за упућена лица као 
и за кретање лица у оквиру лица привредног друштва, која се сада 
уз сагласност министарства надлежног за послове запошљавања, а 
по претходно прибављеном мишљењу министарства надлежног за 
област којом се уређује делатност послодавца за послове или услуге 
од интереса за Републику, може продужити најдуже до две године.



Конференција магазина  Економист

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојковић, министар за рад, запошљавање, 
борачка и социјална питања Зоран Ђорђевић, министарка грађевинарства, саобраћаја

и инфраструктуре Зорана Михајловић и градоначелник Новог Сада Милош Вучевић отворили
су конференцију “ Економист: Свет у 2018.“, на тему шта Србију очекује у наредној години

СРБИЈА И СВЕТ У 2018

Председница Народне скупштине Републике Србије Маја Гојко-
вић истакла је да су мир, стабилност, одржавање фискалне 
стабилности, економски раст и сарадња са државама реги-
она, Европе и света приоритети Србије и у наредној години.

„Можемо рећи да ће Србија живети боље у 2018. Радићемо на 
побољшању привредног амбијента, сарадњи са својим непосердним 
окружењем и читавом међународном заједницом, а један од приори-
тета су добри односи у региону“, навела је Гојковић.

Влада Републике Србије је у претходне три године урадила мно-
го на изградњи и функционисању нових институционалних механи-
зама, уз много стручности и знања, као и уз дугорочно пројектовану 
визију развоја, са јасно дефинисаним стратешким опредељењима у 
области економије, међународно-економских односа, спољно-поли-
тичких односа и других области од значаја за целокупан друштве-
но-економски развој.  

„Иако је много тога већ урађено, и иако смо најтежи део реформ-
ског пута оставили иза нас, то још увек не значи да се можемо препу-
стити благодетима социјалног благостања. Пред нама још увек стоје 
бројне препреке и значајни задаци које морамо успешно обавити“, 
рекао је у свом излагању министар . Ђорђевић

По речима министра Зорана Ђорђевића међу приоритетима ми-
нистарства на чијем је челу, посебна пажња посвећује се инклузији 
и старању о грађанима из социјално осетљивих категорија, што по-
казује и буџет за 2018. годину којим су предвиђена знатно већа из-
двајања за бригу о најугроженијима. 

„У тој бризи можда најбитнији задатак који стоји пред минис-
тартвом јесте израда социјалних карата. Социјалне карте ће са једне 
стране помоћи држави да се обрачуна са корупцијом јер ће обезбеђи-
вати преглед имовине и прихода, како појединца тако и повезаних 
лица, а са друге стране олакшаће борбу против стигматизације у 
друштву, јер постоје они које је срамота да затраже социјалну помоћ 
која им припада. Управо они претходни, односно особе склоне коруп-
цији, јесу и највећи противници увођења социјалних карата, јер ће се 
увезивањем и разменом података између разних државних институ-
ција видети ко и са коликом имовином располаже, а то може иници-
рати даље испитивање како се до ње дошло”, нагласио је Ђорђевић.

Потреба израде социјалних карата проистекла је из анализа 
стања сиромаштва у Р. Србији, стања система социјалне заштите и 
стања развијености информационих система у Министарству. Та по-
треба је изражена у експозеу о Програму Владе у Народној скупшти-
ни 28. јуна 2017. године, који је представила председница Владе Ана 
Брнабић, и дефинисана је као приоритет рада Министарства за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања. Увођењем система со-
цијалних карата спречиће се евентуалне злоупотребе и омогућиће 
се праведнија расподела тако што ће социјалну помоћ добијати они 
корисници којима је она заиста и потребна.

„Верујем да ће се оваквим приступом на један праведнији начин 
држави омогућити бољи увид у то коме је заиста потребна одређена 
врста помоћи и у којој мери, да та одговарајућа помоћ у што бржем 
року и без непотребних застоја стигне до оних грађана којима је заис-
та потребна, а да ће, са друге стране, на један ефикасан начин помоћи 
да се све евентуалне злоупотребе осујете“, нагласио је Ђорђевић.

По његовим речима, креирање и спровођење економске поли-
тике у жељеном правцу треба да се одвија паралелно са процесом 
реформисања система вредности у друштву, уз подстицање проме-
не погледа на свет и редефинисање односа према раду нарочито код 
оног дела становништва чији посао подразумева и преузимање одго-
ворности за друге људе.

„Мислим да нећемо погрешити ако на основу потпуног успеха 
опште развојне политике од стране Владе Републике Србије сада, 
на крају 2017. године, изразимо оптимизам и са једнаком вером у 
боље резултате 2018.-те године приступимо спровођењу зацртаних 
циљева“, поручио је Ђорђевић и закључио да уколико немамо визију 
о томе како ће изгледати боља верзија наше будућности онда наша 
будућност прети да буде пуко понављање прошлости, што никако не 
смемо дозволити.

Градоначелник Новог Сада Милош Вучевић рекао је да је прошле 
године, на овом истом месту и у исто време, представљена дупла ев-
ропска круна коју је Нови Сад понео – Омладинска престоница Евро-
пе 2019. и Европска престоница културе 2021. године.

„Нови Сад не би био толико успешан да нема тако добру кому-
никацију са покрајинском администрацијом и да не добија подршку 
Владе Србије, и то морам посебно да истакнем.

Трудимо се да у свим сегментима будемо ефикаснији, продук-
тивнији, да стално ослушкујемо потребе тржишта, и покушавамо да 
прилагодимо образовни систем“, истакао је градоначелник и додао 
да су највећи планови за 2018. годину наставак градње и унапређи-
вање привредног и пословног амбијента.

Mинистарка грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Зора-
на Михајловић, поручила је да ће се у идућој години још боље видети 
резултати политике коју води Влада Србије и да ће 2018.  бити у знаку 
стабилности, развоја, унапређења животног  стандарда и веће родне 
равноправности. В.П.

   |  Број 757 | 27.12.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs8 

     
САСТАНАК СА СВЕТСКОМ БАНКОМ

   Министар Зоран Ђорђевић састао се са делегацијом Светске 
Банке на челу са шефом канцеларије у Србији Стивеном Ндегва.
   Министар je на састанку упознао делегацију Светске банке да је 
Скупштина усвојила буџет за 2018. годину, којим су Министарству 
опредељена средства, већа у односу на прошлу годину за 1,3 ми-
лијарде динара.
   „Народна скупштина Републике Србије усвојила је Закон о фи-
нансијској подршци породици са децом и износ родитељског до-
датка за прво дете биће повећан са 39.000 на 100.000 динара“, 
рекао је министар и додао да је новина у Закону и исплата пауша-
ла од 5.000 динара за свако рођено дете, намењеног за куповину 
опреме за бебе, који ће се исплаћивати директно мајкама, односно 
родитељима.
   Министар је упознао делегацију и са усвојеним Законом о за-
пошљавању и  изменом Закона о раду чији је циљ пружање веће 
бриге о радницима, смањење незапослености и спречавање рада 
на црно.
   „Послодавци ће према новим одредбама Закона о раду бити 
у обавези да, као и до сада, своје раднике пријаве у року од три 
дана, али радник ће тек након пријаве моћи да започне са радом, 
а не како је до сада била пракса, да тај рок започне тек након до-
ласка инспектора када послодавац започне процедуру пријаве”, 
нагласио је министар.



Oпшти услови огласа/конкурса 

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

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

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

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

Како да предате оглас за слободна радна места 

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

У ОВОМ БРОЈУ

СЛОБОДНИХ РАДНИХ 
МЕСТA

918
Администрација и управа               10 
Трговина и услуге                              18
Медицина                                         20
Ветерина                                                   27
Пољопривреда                                       27
Индустрија и грађевинарство              27
Саобраћај и везе                                       28
Наука и образовање                          29

Бесплатна публикација о запошљавању 927.12.2017. |  Број 757 |   



   |  Број 757 | 27.12.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs10 

               Администрација и управа

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

УПРАВА ЗА ТРЕЗОР
Београд, Поп Лукина 7-9

У конкурсу објављеном 20.12.2017. године 
у периодичном издању огласа, Националне 
службе за запошљавање, техничком греш-
ком је одштампано да ће се изборни поступак 
обавити 17. јануара 2017. године, а исправно 
треба да гласи (цео пасус):

Место, дан и време када ће се спровести избор-
ни поступак: Са кандидатима чије су пријаве бла-
говремене, потпуне, јасне, уз које су приложени 
сви потребни докази и који испуњавају услове за 
оглашено радно место провера оспособљености, 
знања и вештина кандидата у изборном поступку 
обавиће се почев од 17. јануара 2018. године, са 
почетком у 9 часова, у Београду, у просторијама 
Службе за управљање кадровима, адреса Булевар 
Михајла Пупина 2, источно крило и Управе за тре-
зор - Министарство финансија, адреса Поп Лукина 
7-9.

МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И

СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА

На основу члана 54 Закона о државним службеници-
ма („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправ-
ка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 
104/09, 99/14 и 94/17) и члана 17 став 1 Уредбе о 
спровођењу интерног и јавног конкурса за попуња-
вање радних места у државним органима („Служ-
бени гласник РС“, бр. 41/07 - пречишћен текст и 
109/09), оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ 

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

II Радна места које се попуњавају:

1. Радно место за нормативне 
послове у области рада и 

запошљавања, звање самостални 
саветник

Одељење за нормативне и студијско-
аналитичке послове у области рада 

и запошљавања, Сектор за рад и 
запошљавање
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струков-
ним студијама, односно на основним студијама у 
трајању од најмање четири године или специјалис-
тичким студијама на факултету, положен државни 
стручни испит, радно искуство у струци од најмање 
пет година, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа у области радних односа и других облика 
рада, волонтирања, спречавања злостављања на 
раду, упућивања запослених на привремени рад у 
иностранство, запошљавања и осигурања за случај 
незапослености, запошљавања странаца и запо-

шљавања особа са инвалидитетом - усмено; знање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

2. Радно место за стручно-
оперативне послове у области 

социјалног дијалога, звање 
саветник

Одељење за послове у области 
социјалног дијалога, колективног 

преговарања и зарада, Сектор за рад 
и запошљавање

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа у области социјалног дијалога (социјално 
економски савети, оснивање синдиката и удружења 
послодаваца, репрезентативност), колективног прего-
варања, мирног решавања радних спорова и штрајка 
- усмено; знање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације и процена моти-
вације за рад - усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

3. Радно место инспектор 
социјалне заштите, звање 

саветник
Одељење за инспекцијски надзор, 

Сектор за бригу о породици и 
социјалну заштиту

1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци од 
најмање три године, познавање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: позна-
вање прописа из области социјалне заштите и Закона 
о инспекцијском надзору - усмено; познавање Зако-
на о општем управном поступку - усмено; познавање 
рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
вештина комуникације и процена мотивације за рад 
- усмено.

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

4. Радно место за припрему 
пројеката, звање саветник

Сектор за међународну сарадњу, 
европске интеграције и пројекте

1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наукa или при-
родно-математичких наука на основним академским 
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мас-
тер академским студијама, специјалистичким ака-

демским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не, знање енглеског језика, знање рада на рачунару.
У изборном поступку проверавају се: стручна 
знања из области припреме и планирања пројеката 
ЕУ (Модел пројектног циклуса који користи Европ-
ска Комисија, компоненте предлога ИПА пројека-
та и логичка матрица) - усмено; стручна знања из 
области државне управе - усмено; знање енглеског 
језика - увидом у приложени документ (уверење, 
сертификат или други одговарајући документ); 
знање рада на рачунару - практичним радом на 
рачунару; вештина комуникације и процена мотива-
ције за рад - усмено.
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

5. Радно место за правне 
послове, звање саветник

Одељење за опште правне послове 
и јавне набавке, Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање три годи-
не, знање рада на рачунару.

У изборном поступку проверавају се: стручна 
знања из области државне управе - усмено, позна-
вање прописа о канцеларијском пословању органа 
државне управе - усмено, знање рада на рачунару 
- практичним радом на рачунару, вештина комуника-
ције и процена мотивације за рад - усмено. 
Место рада: Београд, Немањина 22-26.

6. Радно место за јавне набавке, 
звање виши саветник

Одељење за опште правне послове 
и јавне набавке, Секретаријат 

Министарства
1 извршилац

Услови: Стечено високо образовање из научне 
области правне науке на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академ-
ским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању 
од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни 
испит, радно искуство у струци од најмање седам 
година, знање рада на рачунару. 

У изборном поступку проверавају се: познавање 
прописа о јавним набавкама - усмено; стручна знања 
из области државне управе - усмено; знање рада на 
рачунару - практичним радом на рачунару; вештина 
комуникације и процена мотивације за рад - усмено. 

Место рада: Београд, Немањина 22-26.

7. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одељење инспекције рада Нови Сад 
- Инспекторат за рад

1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука, технич-

Администрација и управа 
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ко-технолошких наука, природно-математичких наука 
или медицинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на 
раду и Закона о општем управном поступку - усме-
но; вештина комуникације и процена мотивације за 
рад - усмено.

Место рада: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина 10.

8. Радно место инспектор рада, 
звање саветник

Одсек инспекције рада Врање - 
Инспекторат за рад

1 извршилац
Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука, технич-
ко-технолошких наука, природно-математичких наука 
или медицинских наука на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 
академским студијама, специјалистичким академским 
студијама, специјалистичким струковним студијама, 
односно на основним студијама у трајању од најмање 
четири године или специјалистичким студијама на 
факултету, положен државни стручни испит, радно 
искуство у струци од најмање три године.

У изборном поступку проверавају се: познавање 
Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на 
раду и Закона о општем управном поступку - усме-
но; вештина комуникације и процена мотивације за 
рад - усмено.

Место рада: Врање, Матије Гупца 2.

III Адреса на коју се подносе пријаве за кон-
курс: Министарство за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања, Немањина 22-26, 11000 Бео-
град, са назнаком „За јавни конкурс за попуњавање 
извршилачких радних места”.

IV Лице које је задужено за давање оба-
вештења: Анђела Роглић, тел. 011-361-62-62, 
Министарство за рад, запошљавање, борачка и 
социјална питања.

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

VI Рок за подношење пријава: рок за под-
ношење пријава је осам дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

VII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс: потписана пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству уз коју треба 
назначити радно место за које се конкурише; изјава 
у којој се странка опредељује да ли ће сама приба-
вити податке о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција или ће то орган учинити уместо 
ње; оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству; оригинал или оверена фотокопија 
извода из матичне књиге рођених; оригинал или 
оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија 
доказа о положеном државном стручном испиту 
за рад у државним органима; оригинал или овере-
на фотокопија доказа о радном искуству у струци 

(потврда, решење и други акти из којих се види на 
којим пословима, у ком периоду и са којом стручном 
спремом је стечено радно искуство).

За радно место под редним бројем 4 уз пријаву 
на конкурс се подноси и оригинал или оверена фото-
копија документа (уверење, сертификат или други 
одговарајући документ) о знању енглеског језика. 

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

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотоко-
пији која је оверена код јавног бележника (изузетно 
у градовима и општинама у којима нису именова-
ни јавни бележници, приложени докази могу бити 
оверени у основним судовима, судским јединицама, 
пријемним канцеларијама основних судова, односно 
општинским управама као поверени посао). 
Као доказ се могу приложити и фотокопије докуме-
ната које су оверене пре 01. марта 2017. године у 
основним судовима, односно општинским управама.

Напомена: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: уверење о држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима / уверење о положеном право-
судном испиту. Одредбом члана 9 и члана 103 Зако-
на о општем управном поступку („Службени гласник 
РС“, број 18/2016) прописано је, између осталог, да 
у поступку који се покреће по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и обрађује личне 
податке о 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 поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се 
опредељује за једну од две могућности, да орган 
прибави податке о којима се води службена евиден-
ција или да ће то кандидат чинити сам. Наведену 
изјаву је могуће преузети на web страници Минис-
тарствa за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања: www.minrzs.gov.rs, у делу „Конкурси“.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз наведе-
не доказе како би орган могао даље да поступа.

VIII Трајање радног односа: радни однос се 
заснива на неодређено време. Кандидати који први 
пут заснивају радни однос у државном органу под-
лежу пробном раду у трајању од шест месеци. Кан-
дидати без положеног државног стручног испита 
примају се на рад под условом да тај испит положе 
до окончања пробног рада.

IX Провера оспособљености, знања и вешти-
на кандидата у изборном поступку: 
Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, разумљиве, потпуне, уз које су прило-
жени сви потребни докази и који испуњавају услове 
за оглашена радна места, провера стручних оспо-
собљености, знања и вештина у изборном поступку, 
за радна места под редним бројем 1, 2, 3, 4, 5 и 6 
обавиће се у Београду, Теразије број 41, трећи спрат. 
За радно место под редним бројем 7 провера струч-
них оспособљености, знања и вештина у изборном 
поступку обавиће се у Новом Саду, Булевар Михајла 
Пупина број 10, трећи спрат. За радно место под 
редним бројем 8 провера стручних оспособљености, 
знања и вештина у изборном поступку обавиће се у 
Врању, Матије Гупца број 2.

Провера стручних оспособљености, знања и вешти-
на у изборном поступку, за сва радна места, обавиће 
се почев од 15. јануара 2018. године, о чему ће кан-
дидати бити обавештени, телеграмом, на адресе које 
наведу у својим пријавама.

Напомене:
Кандидати који конкуришу на више радних места, 
подносе појединачне пријаве у којима наводе уз коју 
од пријава су приложили тражена документа.

Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном испи-
ту, подносе доказ о положеном правосудном испиту.

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

Овај конкурс се објављује на web страници 
Министарствa за рад, запошљавање, борачка 
и социјална питања: www.minrzs.gov.rs, на web 
страници Службе за управљање кадровима: www.
suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
web страници и периодичном издању огласа Нацио-
налне службе за запошљавање.

На web страници Службе за управљање кадрови-
ма: www.suk.gov.rs може се погледати опис послова 
оглашених радних места.

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

БЕОГРА Д

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА

ПОРЕСКА УПРАВА
Београд

Министарство финансија - Пореска управа на основу 
члана 55 став 2 Закона о државним службеницима 
(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 
- исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 
99/14 и 94/17) и члана 169б став 1 и став 2 Зако-
на о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Сл. гласник РС“, бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 
- исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - други закон, 
62/06 - други закон, 61/07, 20/09, 72/09 - други закон, 
53/10, 101/11, 2/12 - исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14, 112/15, 15/16 и 108/16) и Закључка 
Комисије за давање сагласности за ново запошља-
вање и додатно радно ангажовање код корисни-
ка јавних средстава 51 Број: 112-8231/2017 од 29. 
августа 2017. године и 51 Број: 112-9497/2017 од 29. 
септембра 2017. године, оглашава

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

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

II Радна места која се попуњавају:

1. Радно место: агент - прва 
линија, у звању млађи порески 

саветник - остале функције
Централа, Сектор за пружање 

услуга пореским обвезницима и 
едукацију, Одељење за управљање 

електронском комуникацијом, 
Контакт центар

3 извршиоца
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Опис послова: Обављање послова информисања 
клијената путем телефона; одговара на једностав-
нија питања клијената, користећи електронску базу 
знања из области рада Одељења; указује на пробле-
ме у примени пореских прописа на бази информа-
ција добијених од клијената; за сложенија питања 
упућује на агенте Друге линије; учествује у одлаз-
ним кампањама. Обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.
Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-научног 
поља природно-математичких, техничко-технолош-
ких или друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен државни 
стручни испит; завршен приправнички стаж; позна-
вање вештина комуникације, оспособљеност за рад 
на рачунару, нарочито рада на претраживању базе 
података, способност за тимски рад.
Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
провера знања - познавање законских прописа који 
регулишу пореску материју (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу на 
додату вредност, део Закона о порезима на имовину 
који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на 
пренос апсолутних права), Закон о државној управи, 
Закон о општем управном поступку - провераваће се 
писмено (путем теста) и усмено (разговором); вешти-
на рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из 
области рада на радном месту и вештина комуника-
ције - усмено (разговором).

2. Радно место: послови интерне 
комуникације и сервис у области 
пружања услуга, у звању порески 

саветник - остале функције
Централа, Сектор за пружање 

услуга пореским обвезницима и 
едукацију, Одељење за дизајн 

стратегије пружања услуга пореским 
обвезницима и оперативне послове 

на терену, Одсек за промоцију и 
комуникацију у области пружања 

услуга пореским обвезницима
1 извршилац

Опис послова: Организује састанке, webinarе и 
информативне скупове о питањима од значаја за 
пореске обвезнике; осмишљавање - графичко дизај-
нирање и организација израде и дистрибуције еду-
кативног материјала који је намењен плански опре-
дељеним групама пореских обвезника; спроводи 
информативне кампања о одређеним темама; ажу-
рира и одржава портал Пореске управе. Организује 
и реализује интерно информисање организационих 
јединица Пореске управе и запослених (електрон-
ским путем, кроз штампане материјале, и директним 
конктактом) о свему што доприноси прецизнијем и 
бољем раду запослених који чине прву линију кон-
такта са обвезницима; организује и реализује актив-
ности које имају за циљ подизање квалитета рада 
Пореске управе; припрема и организује интерне 
манифестације. Обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови: Стечено високо образовање из научне, 
односно стручне области у оквиру образовно-науч-
ног поља друштвено-хуманистичких наука на основ-
ним академским студијама у обиму од најмање 240 
ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специја-
листичким академским студијама, специјалистичким 
струковним студијама, односно на основним студија-
ма у трајању од најмање четири године или специја-
листичким студијама на факултету; положен држав-
ни стручни испит; најмање 3 године радног искуства 
у струци; оспособљеност за рад на рачунару.

Стручне оспособљености, знања и вешти-
не које се проверавају у изборном поступку: 
провера знања - познавање законских прописа који 
регулишу пореску материју (Закон о пореском поступ-
ку и пореској администрацији, Закон о порезу на 
додату вредност, део Закона о порезима на имовину 
који регулише порез на наслеђе и поклон и порез на 
пренос апсолутних права), Закон о државној управи, 
Закон о општем управном поступку - провераваће се 
писмено (путем теста) и усмено (разговором); вешти-
на рада на рачунару - практичним радом на рачунару; 
стручна знања из области делокруга рада органа и из 
области рада на радном месту и вештина комуника-
ције - усмено (разговором).

III Место рада: За наведена радна места место 
рада је Београд

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Минис-
тарство финансија - Пореска управа, Централа, Бео-
град, Саве Машковића бр. 3-5, са назнаком „За јавни 
конкурс“.

V Лице које је задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Ранка Зрнић, тел. 011/3953-449, Минис-
тарство финансија - Пореска управа, Централа.

VI Услови за рад на свим радним местима: 
Држављанство Републике Србије; да је учесник кон-
курса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 
престајао радни однос у државном органу због теже 
повреде дужности из радног односа и да није осуђи-
ван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношње пријава на конкурс: Рок 
за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече 
наредног дана од дана објављивања конкурса у 
периодичном издању огласа Националне службе за 
запошљавање.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на кон-
курс:
- писана пријава са биографијом и наводима о 
досадашњем радном искуству (у пријави назначи-
ти назив радног места за које се конкурише, име и 
презиме, датум и место рођења, адресу становања, 
и-мејл адресу за контакт, контакт телефон, подат-
ке о образовању, податке о врсти и дужини радног 
искуства у степену стручне спреме прописане за рад-
но место на које се конкурише, са кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења 
пријаве на конкурс, пријава мора да буде својеручно 
потписана);
- оригинал или оверена фотокопија уверења о 
држављанству;
- оригинал или оверена фотокопија извода из мати-
чне књиге рођених;
- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује 
стручна спрема (уколико кандидат има више дипло-
ма са стеченим високим образовањем потребно је да 
достави све дипломе);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о поло-
женом државном стручном испиту за рад у држав-
ним органима (кандидати са положеним правосуд-
ним испитом уместо доказа о положеном државном 
стручном испиту подносе доказ о положеном право-
судном испиту);
- оригинал или оверена фотокопија доказа о радном 
искуству у струци (потврде, решења или други акти 
из којих се може утврдити да кандидат има тражено 
радно искуство у струци);
- изјава у којој се странка опредељује да ли ће 
сама прибавити податке о чињеницама о којима се 
води службена евиденција или ће то орган учинити 
уместо ње.

Напомена:
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној 
фотокопији код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општин-
ским управама, као поверени посао). Као доказ се 

могу приложити и фотокопије докумената које су 
оверене пре 1. марта 2017. године у основним судо-
вима, односно општинским управама. 

Одредбом члана 9 и члана 103 Закона о општем 
управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/2016) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку 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 стран-
ка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опре-
дељује за једну од две могућности, да орган прибави 
податке о којима се води службена евиденција или 
да ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидат не 
достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а 
документација није потпуна, пријава на конкурс ће 
бити одбачена. 

Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Минис-
тарства финансија - Пореске управе, у делу Актуел-
ности - Конкурси, www.purs.gov.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред 
наведене доказе како би орган могао даље да поступа. 

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

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе 
доказе о којима службену евиденцију воде други 
органи, у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

IX Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: Кандидати чије су пријаве 
благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су 
приложени сви потребни докази и који испуњавају 
услове за оглашена радна места, о месту, датуму и 
времену спровођења изборног поступка биће бла-
говремено обавештени на контакте које наведу у 
својим пријавама.

Напомена: 
- Кандидати који конкуришу подносе једну пријаву 
у којој наводе радна места за која конкуришу као и 
тражену документацију за та радна места.
- За наведена радна места радни однос се заснива на 
неодређено време.
- Кандидати који први пут заснивају радни однос у 
државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци. 
- Кандидати без положеног државног стручног испи-
та примају се на рад под условом да исти положе 
до окончања пробног рада. Кандидати са положе-
ним државним стручним испитом немају предност у 
изборном поступку у односу на кандидате без поло-
женог државног стручног испита.
- Кандидати са положеним правосудним испитом 
уместо доказа о положеном државном стручном 
испиту, подносе доказ о положеном правосудном 
испиту.
- Државни службеник који се пријављује на јавни 
конкурс уместо уверења о држављанству и извода 
из матичне књиге рођених подноси решење о распо-
ређивању или премештају на радно место у органу у 
коме ради или решење да је нераспоређен.
- Са кандидатима чије су пријаве благовремене, 
допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви 
потребни докази (потпуне пријаве) и који испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту, оба-
виће се најпре провера знања писмено - путем тес-
та. Све фазе изборног поступка су елиминационе, 
тако да само кандидати који покажу задовољавајуће 
резултате након провере знања писмено - путем 
теста,  могу да приступе наредном делу изборног 
поступка, и то провери вештине рада на рачунару. 
На усмену проверу знања и вештина се позивају 
само кандидати који су у претходним фазама избор-
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ног поступка постигли задовољавајуће резултате и 
тиме стекли право да учествују у усменој провери 
наведених знања и вештина.
- Пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-
зи у оригиналу или фотокопији овереној у општи-
ни, суду, или код јавног бележника, као и непотпу-
не, неразумљиве, недопуштене и неблаговремене 
пријаве биће одбачене.
- Овај оглас објављује се у „Службеном гласни-
ку Републике Србије“, дневном листу „Српски 
телеграф“ и периодичном издању огласа Национал-
не службе за запошљавање. 
- Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи 
у овом огласу који су употребљени у мушком гра-
матичком роду, односе се без дискриминације и на 
особе женског пола. 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ВИШЕ ЈАВНО

ТУЖИЛАШТВО У БЕОГРАДУ
Београд

Више јавно тужилаштво у Београду на основу 
чл. 47, чл. 48, чл. 54 и чл. 55 Закона о државним 
службеницима („Службени гласник РС“, бр. 79/05, 
81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14), 
чл. 17, чл. 18, чл. 20 и чл. 21 Уредбе о спровођењу 
интерног и јавног конкурса за попуњавање радних 
места у државним органима („Службени гласник 
РС“, 3/06, 38/07, 41/07, 109/09), чл. 2 Правилника 
А-221/17 од 03.02.2017. године о измени Правилника 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Вишем јавном тужилаштву у Београду А бр. 
1017/15 од 24.12.2015. године, Закључка Комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додат-
но радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 број 112-10300/2017 од 25. октобра 2017. 
године и Одлуке о расписивању јавног конкурса у 
Вишем јавном тужилаштву у Београду А бр. 981/17 
од 18.12.2017. године, оглашава:

ЈАВНИ КОНКУРС 
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКOГ 

РАДНОГ МЕСТА 
У ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИЛАШТВУ

У БЕОГРАДУ 
I Орган у коме се попуњава радно место : 
Више јавно тужилаштво у Београду, Катанићева 15, 
Београд.

II Радно место које се попуњава: 

Радно место тужилачки 
помоћник - тужилачки сарадник 

у звању саветника
1 извршилац

Опис послова: Тужилачки помоћник помаже јав-
ном тужиоцу и заменику јавног тужиоца, израђује 
нацрте једноставнијих поднесака, узима на записник 
кривичне пријаве, поднеске и изјаве грађана, врши 
под надзором и по упутствима јавног тужиоца однос-
но заменика јавног тужиоца послове предвиђене 
законом и другим прописима.

Услови за рад на радном месту тужилачки 
сарадник у звању саветника: Стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалс-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и положен 
правосудни испит.

III Општи услови  за запослење: 
- држављанство Републике Србије, 
- да учеснику конкурса раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дужнос-
ти из радног односа 

- да учесник конкурса није осуђиван на казну затво-
ра од најмање шест месеци (чл. 45 став 1. Закона о 
државним службеницима);

Стручне оспособљености, знање и вештине које 
се проверавају у изборном поступку
Конкурсна комисија ће у изборном поступку, усме-
но, на основу обављеног разговора са кандидатима, 
проверити стручну оспособљеност, знања и вешти-
не кандидата за обављање послова. 

Знање и оспособљеност кандидата провераваће 
се кроз познавање из области организације и рада 
јавног тужилаштва са освртом на акте којима је 
регулисан положај јавног тужилаштва у Републици 
Србији, као и познавање појединих института кри-
вичног и кривично процесног права.
Вештине кандидата вреднују се непосредно кроз раз-
говор са кандидатима и исказаног логичког резоно-
вања и показане елоквенције,  као и вештине кому-
никације.

IV Место, дан и време када ће се спровести 
изборни поступак: 
Са кандидатима који испуњавају услове за рад на 
оглашеном радном месту, а чије пријаве су благо-
времене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које 
су приложени сви потребни докази, Конкурсна коми-
сија ћe спровести изборни поступак у просторија-
ма Вишег јавног тужилаштва у Београду, ул. Ката-
нићева бр. 15, о чему ћe учесници конкурса бити 
обавештени телефоном или телеграмом на адресе 
наведене у пријавама.

V Потребни документи: 
Уз пријаву на конкурс учесници су обавезни да 
доставе следећу документацију у оригиналу или 
фотокопији која је оверена код јавног бележника, у 
општини или суду:
- диплому о стеченом образовању;
- уверење о положеном правосудном испиту;
- доказ о евентуалном радном искуству;
- уверење о држављанству Републике Србије које 
није старије од 6 месеци;
- извод из матичне књиге рођених ;
- потврда да учеснику конкурса раније није престајао 
радни однос у државном органу због теже повреде 
радне дужности из радног односа издата од стране 
државног органа у коме је учесник јавног конкурса 
био у радном односу (доставиће само они кандидати 
који су радили у државном органу)
- уверење да против лица није покренут кривични 
поступак, нити је покренута истрага и претходни 
поступак (издат од стране надлежног Суда, не ста-
рије од 6 месеци) 
- уверење да лице није осуђивано на казну затво-
ра од најмање шест месеци (издаје надлежна Поли-
цијска управа, не старије од 6 месеци).

Одредбама чланова 9 и 103 Закона о општем управ-
ном поступку („Службени гласник Републике Србије“ 
бр. 18/2016) прописано је између осталог да у 
поступку који се пoкpehe по захтеву странке орган 
може да врши увид, прибавља и oбpaђује личне 
податке о чињеницама о којима се води службена 
евиденција када је то неопходно за одлучивање, 
осим ако странка изричито изјави да ће податке при-
бавити сама. 

Документ о чињеницама о којима се води служ-
бена евиденција је: извод из матичне рођених, уве-
рење о држављанству и уверење о положеном право-
судном испиту. 

Наведене доказе кандидат може доставити уз пријаву 
и сам, а у циљу ефикаснијег и бржег спровођења 
изборног поступка.

Уколико се кандидат одлучи да не достави (сам) 
наведена документа, потребно је да достави изјаву 
којом се саглашава да орган прибави податке о који-
ма се води службена евиденција. Попуњену изјаву 
је неопходно доставити уз наведене доказе како би 
орган могао даље да поступа.

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

Мишљење претходног послодавца у односу према 
послу или квалитету рада (није обавезно тј. прија-
ва неће бити одбачена уколико учесници не доставе 
мишљење послодавца код кога су запослени или су 
били запослени).

Сви докази прилажу се на српском језику, односно 
уколико су на страном језику морају бити преведе-
ни на српски језик и оверени од стране овлашhеног 
судског тумача. 

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

VI Место рада: Београд, Катанићева 15.

VII Рок за подношење пријава:
Рок за подношење пријава на јавни конкурс износи 8 
дана од дана оглашавања у периодичном издању огла-
са Националне службе за запошљавање „Послови“.

Пријаве се подносе Вишем јавном тужилаштву у Бео-
граду, Катанићева 15, Београд, са назнаком „Пријава 
на конкурс“.

Пријава на конкурс треба да садржи: личне подат-
ке тј. име и презиме кандидата, датум и место рођења, 
ЈМБГ, место становања, контакт телефон и e-mail адре-
са, податке о образовању, податке о евентуалном рад-
ном искуству с кратким описом посла  на  којима је кан-
дидат радио.

VIII Лице задужено за давање обавештења о 
јавном конкурсу:
Зорица Шћекић, секретар у Вишем јавном тужи-
лаштву у Београду контакт телефон 011/635-2884 
или зграда тужилаштва ул. Катанићева бр. 15, 
канцеларија М09

Напомене:
Кандидати заснивају радни однос на неодређено време.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или 
непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази биће одбачене Закључком комисије.

Обавештавају се учесници јавног конкурса да ће се 
документација враћати искључиво на писани захтев 
учесника.

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.

Овај оглас објављује се на интернет презентацији Вишег 
јавног тужилаштва у Београду www.bg.vi.jt.rs , на интер-
нет презентацији Службе за управљање кадровима: 
www.suk.gov.rs, на порталу е-управе, на огласној табли, 
интернет презентацији и периодичном издању огласа 
Националне службе за запошљавање „Послови“.

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

На основу члана 54 и 55 Закона о државним служ-
беницима (,,Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
- исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 
116/08, 104/09 и 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 мес-
та у државним органима (,,Службени гласник РС”, бр. 
41/07 - пречишћен текст и 109/09) и Закључка Коми-
сије за давање сагласности за ново запошљавање и 
додатно радно ангажовање код корисника јавних сред-
става 51 Број: 112-11594/2017 од 28. новембра 2017. 
године, Министарство привреде, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ 

РАДНОГ МЕСТА
У МИНИСТАРСТВУ ПРИВРЕДЕ

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

II Радно место које се попуњава: 

1. Радно место за унапређење 
конкурентности, звање саветник

Одсек за политику развоја 
малих и средњих предузећа и 

предузетништва, Сектор за развој 
малих и средњих предузећа и 

предузетништва
1 извршилац

Опис послова радног места: Обавља стручне посло-
ве у вези са учешћем Републике Србије у програму ЕУ у 
области конкурентности (COSME); промовише годишње 
радне програме COSME и пружа информације о отворе-
ним јавним позивима у оквиру овог програма; обавља 
стручне послове у вези за учешћем Републике Србије 
у регионалном пројекту WB EDIF; припрема предло-
ге мера за унапређење развоја кластера и пословних 
инкубатора; анализира стање и припрема предлоге за 
унапређење конкурентности и извоза МСПП и њихово 
боље повезивање са великим предузећима и иностра-
ним партнерима; обавља и друге послове по налогу 
шефа Одсека.

Услови за рад на радном месту: Стечено високо 
образовање из научне, односно стручне области у окви-
ру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 
или техничко-технолошких наука на основним академ-
ским студијама у обиму од најмање 240 ESPB бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким ака-
демским студијама, специјалистичким струковним сту-
дијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студија-
ма на факултету; најмање три године радног искуства 
у струци; положен државни стручни испит; познавање 
рада на рачунару; знање енглеског језика.

Стручне оспособљености, знања и вештине које 
се проверавају у изборном поступку: Познавање 
делокруга сектора (Стратегија за подршку развоја малих 
и средњих предузећа, предузетништва и конкурент-
ности за период од 2015. до 2020. године и Извештај 
о малим и средњим предузећима и предузетништву за 
2016. годину) и програма финансијске и нефинансијске 
подршке за МСПП (COSME, WB EDIF и други програми) 
- усмено; знање енглеског језика - увидом у сертификат 
или други доказ (оверена фотокопија индекса, потврде 
и слично); знање рада на рачунару - практичним радом 
на рачунару; вештина комуникације - усмено.

III Место рада: Београд, Влајковићева 10.

IV Адреса на коју се подносе пријаве: Министар-
ство привреде, 11000 Београд, Кнеза Милоша број 20, 
са назнаком: „За јавни конкурс“. 

V Лице задужено за давање обавештења о кон-
курсу: Бранислава Стојановић (011/3642-776).

VI Oпшти услови за запослење 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 
дужности из радног односа и да није осуђиван на казну 
затвора од најмање 6 (шест) месеци.

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

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни 
конкурс: потписана пријава са биографијом и наво-
дима о досадашњем радном искуству; 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; ориги-
нал или оверена фотокопија извода из матичне књиге 
рођених; оригинал или оверена фотокопија дипломе 
којом се потврђује стручна спрема; оригинал или ове-
рена фотокопија доказа о положеном државном струч-
ном испиту за рад у државним органима; оригинал или 
оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци 
(потврде, решења, уговори или други акти којима се 
доказује на којим пословима, са којом стручном спре-
мом и у ком временском периоду је стечено радно иску-
ство).

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији 
која је оверена код јавног бележника (изузетно у гра-
довима и општинама у којима нису именовани јавни 
бележници, приложени докази могу бити оверени у 
основним судовима, судским јединицама, пријемним 
канцеларијама основних судова, односно општинским 
управама као поверени посао). Као доказ могу се при-
ложити 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 држављан-
ству, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
положеном државном стручном испиту за рад у 
државним органима/ уверење о положеном право-
судном 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 неоп-
ходно за одлучивање, осим ако странка изричито изја-
ви да ће те податке прибавити сама. Наведене доказе 
кандидат може доставити уз пријаву и сам, а у циљу 
ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опре-
дељује 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 web страници Министарства привреде 
www.privreda.gov.rs. у делу јавни конкурс за попуња-
вање 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 кон-
курс, уместо уверења о држављанству и извода из 
матичне књиге рођених подноси решење о распоређи-
вању или премештају на радно место у органу у коме 
ради или решење да је нераспоређен.

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 испуња-
вају услове за рад на оглашеном радном месту, про-
вера стручних оспособљености, знања и вештина, које 

се вреднују у изборном поступку, обавиће се почев од 
19. јануара 2018. године у Палати „Србија“, Нови Бео-
град, Булевар Михаила Пупина број 2 (источно крило), 
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. Кандидати без положеног државног струч-
ног испита, примају се на рад под условом да тај испит 
положе до окончања пробног 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 оспособље-
ности, знању и вештинама, кандидати са положеним 
државним стручним испитом немају предност у избор-
ном 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 положе-
ном правосудном испиту.

Непотпуне, неблаговремене, недопуштене и нера-
зумљиве пријаве, као и пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овере-
ној 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, где се могу 
погледати описи послова за сва радна места, на пор-
талу е-управе, на огласној табли, интернет презента-
цији и периодичном издању огласа „Послови“ Нацио-
налне службе за запошљавање. 

ЈУГОСЛОВЕНСКА КИНОТЕКА
УСТАНОВА КУЛТУРЕ ОД

НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА
Београд, Узун Миркова 1

Помоћник директора за 
Економско-финансијске и 
рачуноводствене послове 
- Финансијски директор и 

руководилац Заједничких служби 
Југословенске кинотеке

УСЛОВИ: На конкурс се могу јавити кандидати који 
испуњавају следеће услове: високо образовање у 
складу са одговарајућим Правилником о врсти обра-
зовања: на студијама другог степена (мастер ака-
демске студије, специјалистичке академске студије 
или специјалистичке струковне студије) по пропису 
који уређује високо образовање, почев од 10. сеп-
тембра 2005. године, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године - економски факултет; 1 година радног 
искуства на пословима вођења пословних књига по 
Закону о буџетском систему; да се против кандида-
та не води истрага и да против њега није подигнута 
оптужница за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности; држављанство Републике Србије; 
искуство у раду на рачунарима.

ОСТАЛО: Кандидати су обавезни да уз пријаву под-
несу следеће доказе: оригинал или оверену копију 
дипломе или уверења о стеченој стручној спреми; 
оверену копију радне књижице или доказ о радном 
искуству на пословима вођења пословних књига по 
Закону о буџетском систему; уверење надлежног 
органа да се против њега не води истрага и да про-
тив њега није подигнута оптужница (не старија од 
шест месеци) за кривична дела која се гоне по служ-
беној дужности; уверење о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од шест месеци); извод из 
матичне књиге рођених; радну биографију. Пријава 
на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум 

Администрација и управа
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и место рођења, адресу становања, потребне подат-
ке за контакт (телефон, e-mail), податке о образо-
вању, податке о врсти и дужини радног искуства 
са кратким описом послова на којима је кандидат 
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и 
одговорностима на тим пословима, податке о струч-
ном усавршавању и податке о посебним областима 
знања. Документа за конкурс се достављају у ори-
гиналу или фотокопији које су оверене код надлеж-
ног органа. Рок за подношење пријава кандидата 
на конкурс је 15 дана од дана објављивања кон-
курса на сајту НСЗ и у дневном листу „Политика“, 
издање за територију целе Републике Србије (оглас 
је објављен 18.12.2017.). Неблаговремене, непотпу-
не и неразумљиве пријаве уз које нису приложени 
сви потребни докази, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњавању услова са наз-
наком „За конкурс“ подносе се писаним путем, пре-
порученом пошиљком у затвореној коверти на адре-
су Југословенска кинотека - Установа културе од 
националног значаја, Београд, Узун Миркова 1 или 
лично сваког радног дана од 9.00 до 16.00 часова на 
исту адресу. Само кандидати који уђу у ужи избор ће 
бити позвани на разговор. Сва обавештења о јавном 
конкурсу даје: Миљана Дедовић, секретар установе, 
011/2622-555.

КИКИНДА

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ОПШТИНЕ АДА

24430 Ада, Трг Ослобођења 1

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да је држављанин РС 
(извод из матичне књиге рођених; уверење о 
држављанству РС); да је стекао високо образовање 
на студијама другог степена (мастер академске сту-
дије, специјалистичке академске студије, специја-
листичке струковне студије), односно на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године и одгова-
рајући академски, односно стручни назив утврђен у 
области правних, економских, психолошких, педа-
гошких, андрагошких и социолошких наука, однос-
но стручни назив дипломирани социјални радник 
- доказ о прописаној стручној спреми (уверење или 
диплома); најмање 5 година радног искуства у стру-
ци - доказ о радном искуству у струци или оверена 
копија радне књижице или уговор о раду и доказ да 
поседује организаторске способности; да није осуђи-
ван и да се против њега не води кривични поступак 
за кривична дела из групе кривичних дела против 
живота и тела, против слобода и права човека и 
грађанина, против права по основу рада, против час-
ти и угледа, против полне слободе, против брака и 
породице, против службене дужности, као и против 
уставног уређења и безбедности Републике Србије 
- уверење да није осуђиван и да се против њега не 
води кривични поступак, да није стављен захтев за 
спровођење истраге, одређених истражних радњи, 
да није подигнута оптужница или оптужни предлог 
за кривична дела за које се гоњење предузима по 
службеној дужности. Кандидат уз гореневедену про-
писану конкурсну допкументацију подноси и про-
грам рада за мандатни период. Рок за пријаву на 
конкурс је 15 дана од дана објављивања. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве Управни одбор неће узе-
ти у разматрање. Пријаву са конкурсном документа-
цијом и програмом рада за мандатни период слати 
на горенаведену адресу са назнаком “Пријава на 
конкурс за избор директора”.

ЛОЗНИЦА

ГРАД ЛОЗНИЦА
ГРАДСКА УПРАВА 

15300 Лозница, Кaрађорђева 2
тел. 015/879-257

Координатор омладинског центра
УСЛОВИ: Високо образовање стечено на студијама 
другог степена из области друштвено хуманистичких 
наука у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова (диплом-
ске академске студије - мастер, специјалистичке 
академске студије, специјалистичке струковне сту-
дије; односно са стеченим образовањем на основ-
ним студијама у трајању од најмање четири године, 
положен државни стручни испит за рад у органима 
државне управе, пожељна лиценца омладинског 
радника и најмање једна година радног искуства у 
струци. Кандидат треба да испуњава и остале услове 
прописане Законом: да је држављанин РС, да није 
правоснажно осуђиван на безусловну казну затвора 
од најмање шест месеци, да му раније није престајао 
радни однос у државном органу, односно органу 
аутономне покрајине или јединице локалне смоу-
праве, због теже повреде дужности из радног одно-
са и да испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописима и актом о систематизацији радних 
места. Уз пријаву на оглас кандидат треба да доста-
ви следећу документацију: извод из матичне књиге 
рођених; уверење о држављанству не старије од 6 
месеци; оверену фотокопију дипломе о стеченом 
образовању; уверење о општој здравственој спо-
собности; уверење да није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци 
(не старије од 6 месеци); уверење да му раније није 
престао радни однос у државном органу, односно 
органу аутономне покрајине или јединице локалне 
самоуправе, због теже повреде дужности из радног 
односа; уверење о положеном државном стручном 
испиту за рад у органима државне управе; доказ о 
радном искуству у струци; личну и радну биографију.

НАПОМЕНА: Документа о чињеницама о којима се 
води службена евиденција су: извод из матичне 
књиге рођених; уверење о држављанству; уверење 
полицијске управе да није правоснажно осуђиван 
на безусловну казну затвора од најмање 6 месеци; 
Законом о општем управном поступку („Сл. гласник 
РС”, број 18/16), прописано је између осталог, да је 
орган дужан да по службеној дужности, у складу са 
законом, врши увид у податке о чињеницама неоп-
ходним за одлучивање о којима се води службена 
евиденција, да и прибавља и обрађује; да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може 
да врши увид, прибавља и обрађује личне подат-
ке о чињеницама о којим којима се води службена 
евиденција, када је то неопходно за одлучивање 
осим кад странка изричито изјави да ће те податке 
прибавити сама. Наведене доказе кандидат може 
да достави уз пријаву сам, а у циљу ефикаснијег и 
бржег спровођења изборног поступка. Потребно је 
да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за 
једну од две могућности: да орган прибави подат-
ке о којиме се води службена евиденција или да 
ће кандат то учинити сам. Попуњену изјаву је нео-
пходно доставити уз напред наведене доказе како 
би орган могао да поступа. Са кандидатима чије су 
пријаве благоврмено допуштене, разумљиве, пот-
пуне и уз које су приложени сви потребни докази 
и који испуњвају услове за рад на оглашеном рад-
ном месту, назанчене вештине и знања биће про-
верени у просторијам Градске управе града Лозни-
ца, Крађорђева 2. О датуму и времену спровођења 
изборног поступка кандидати ће бити обавештени 
телефонским путем, путем електронске поште или 
поштом на бројеве и адресе које су навели у прија-
ви. Кандидат који први пут заснива радни однос у 
органима аутономне покрајине, органима јединице 
локалне самоуправе или државном органу, подле-
же пробном раду од шест месеци. Пријаве на оглас 
са потребном документацијом доставити на горена-
ведену адресу са назанком „За оглас” у року од 15 

дана од дана објављивања огласа. Пријаве доста-
вити путем поште или лично, на шалтер писарни-
це, призмеље Градске управе. Ближа обавфештења 
у вези са огласом могу се добити у Градској упра-
ви Града Лозница, канцеларија бр. 111 или преко 
телефона 879-257. Неблаговремене, недопуштене, 
неразумљиве и непотпуне пријве и пријаве уз које 
нису приложени сви тражени докази, биће одбачене 
закључком Конкурсне комисије.

ПАНЧЕВО

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
26000 Панчево

Војводе Радомира Путника 13-15
тел. 013/345-481

Судијски помоћник у звању 
самосталног саветника

3 извршиоца
УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима: као државни 
службеник може да се запосли пунолетан државља-
нин Републике Србије који има прописану стручну 
спрему и испуњава остале услове одређене зако-
ном, другим прописом и правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у држав-
ном органу, ако му раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: 
завршен правни факултет односно стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету положен 
правосудни испит најмање пет година радног иску-
ства у струци, с тим да је од тога најмање две године 
радног искуства у струци након положеног правосуд-
ног испита.

Опис послова радног места: помаже судији у раду 
и реферисању, проучава правна питања у вези са 
радом судија у појединим предметима, израђује нацр-
те судских одлука и припрема правне ставове за пуб-
ликовање, узима на записник тужбе, предлоге и друге 
поднеске и изјаве странака, врши самостално или под 
надзором и по упутствима судије друге стручне посло-
ве и друге послове по налогу председника суда. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се оцењују у изборном поступку и начин 
њихове провере: Стручна оспособљеност канди-
дата вреднује се оцењујући испуњеност услова пре-
ма тексту огласа усаглашеном са описом радног мес-
та у акту о унутрашњем уређењу и ситематизацији 
радних места у суду и радном искуству на истоврс-
ним пословима. Знање кандидата вреднује се прове-
ром познавања у области организације и рада суда 
и опште културе, док се вреднују следеће вештине 
кандидата: вештина комуникације, логичког и ана-
литичког резоновања, елоквенције, организаторске 
способности и вештина руковођења и креативност. 
Стручне оспособљености, знања и вештине канди-
дата провериће се усмено на основу обављеног раз-
говора са кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања огласа у издању огла-
са Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Наташа Цицуљ, секретар суда, тел. 013/345-
481. Пријава на конкурс подноси се Основном суду у 
Панчеву, Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15, 
са назнаком „За јавни конкурс - не отварати”. Пријава 
на конкурс мора да садржи: име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, ЈМБГ, адресу становања, 
контакт телефон, податке о стеченом образовању, 
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назнаку за које радно место учесник конкурише, 
податке о врсти и дужини радног искуства са крат-
ким описом послова на којима је учесник радио до 
подношења пријаве на конкурс. У пријави могу бити 
наведени и подаци о евентуалном стручном усавр-
шавању учесника и подаци о посебним областима 
знања. Кандидати попуњавају изјаву којом се опре-
дељују за могућност да суд по службеној дужности 
прибави доказе који садрже податке о којима се 
води службена евиденција или ће то кандидат учи-
нити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог 
конкурса и може се преузети са интернет странице 
Основног суда у Панчеву. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да достави следеће доказе: оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе правног факултета, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту, доказ о радном искуству, уверење издато од 
стране суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци), уверење Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци). Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, коми-
сија ће одбацити. Време и место провере оспособље-
ности, знања и вештина кандидата биће одређени 
накнадно, након истека рока за подношење пријава 
на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са 
комисијом бити обавештени телефоном или на други 
погодан начин. Ради учествовања на јавном конкур-
су кандидат даје следећу изјаву: „I Сагласан/а сам 
да суд, за потребе поступка, може извршити увид, 
прибавити и обрадити личне податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција, који су 
неопходни у поступку одлучивања: Сагласан/а да 
се мој ЈМБГ, у складу са Законом о заштити пода-
така о личности, користи искључиво у сврху при-
купљања података неопходних за учествовање на 
јавном конкурсу, (ЈМБГ кандидата), (место и датум) 
____ (потпис даваоца изјаве). II Иако је суд обавезан 
да изврши увид, прибави и обради личне податке, 
изјављујем да ћу сам/а за потребе поступка приба-
вити следеће податке (кандидат треба да заокружи 
шта од наведених доказа доставља): 1. оригинал 
или оверену копију уверења о држављанству Репу-
блике Србије, 2. оригинал или оверену копију извода 
из матичне књиге рођених, 3. уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. Упознат/а сам да уколико 
наведене личне податке неопходне за одлучивање 
суда не поднесем до истека рока за подношење 
пријава, пријава ће се сматрати неуредном. (место 
и датум)___(потпис даваоца изјаве)“. Контакт лице - 
Наташа Цицуљ секретар суда 

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
26000 Панчево

Војводе Радомира Путника 13-15
тел. 013/345-481

Судијски помоћник у звању 
саветника

УСЛОВИ: општи услови за заснивање радног одно-
са државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима: као државни 
службеник може да се запосли пунолетан државља-
нин Републике Србије који има прописану стручну 
спрему и испуњава остале услове одређене законом, 
другим прописом и Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у држав-
ном органу, ако му раније није престајао радни 
однос у државном органу због теже повреде дуж-
ности из радног односа и није осуђиван на казну 
затвора од најмање шест месеци. Посебни услови: 
завршен правни факултет односно стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-

цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету положен 
правосудни испит, најмање три године радног иску-
ства у струци.

Опис послова радног места: помаже судији у 
раду и реферисању, проучава правна питања у 
вези са радом судија у једноставнијим предметима, 
израђује нацрте једноставнијих судских одлука и 
припрема правне ставове за публиковање, узима на 
записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве 
странака, врши под надзором и по упутствима судије 
друге стручне послове и друге послове по налогу 
председника суда. 

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се оцењују у изборном поступку и начин њихо-
ве провере: стручна оспособљеност кандидата вред-
нује се оцењујући испуњеност услова према тексту 
огласа усаглашеном са описом радног места у акту о 
унутрашњем уређењу и ситематизацији радних места 
у суду и радном искуству на истоврсним пословима. 
Знање кандидата вреднује се провером познавања у 
области организације и рада суда и опште културе, 
док се вреднују следеће вештине кандидата: вештина 
комуникације, логичког и аналитичког резоновања, 
елоквенције, организаторске способности и вештина 
руковођења и креативност. Стручне оспособљености, 
знања и вештине кандидата провериће се усмено на 
основу обављеног разговора са кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања огласа у издању огла-
са Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Наташа Цицуљ, секретар суда, тел. 013/345-
481. Пријава на конкурс подноси се Основном суду у 
Панчеву, Панчево, Војводе Радомира Путника 13-15, 
са назнаком „За јавни конкурс - не отварати”. Пријава 
на конкурс мора да садржи: име и презиме кандида-
та, датум и место рођења, ЈМБГ, адресу становања, 
контакт телефон, податке о стеченом образовању, 
назнаку за које радно место каднидат конкурише, 
податке о врсти и дужини радног искуства са крат-
ким описом послова на којима је кандидат радио до 
подношења пријаве на конкурс. У пријави могу бити 
наведени и подаци о евентуалном стручном усавр-
шавању кандидата и подаци о посебним областима 
знања. Кандидати попуњавају изјаву којом се опре-
дељују за могућност да суд по службеној дужности 
прибави доказе који садрже податке о којима се 
води службена евиденција или ће то кандидат учи-
нити сам. Образац ове изјаве је саставни део овог 
конкурса и може се преузети са интернет странице 
Основног суда у Панчеву. Уз пријаву на конкурс кан-
дидат је дужан да достави следеће доказе: оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фотоко-
пију дипломе правног факултета, оригинал или ове-
рену фотокопију уверења о положеном правосудном 
испиту, доказ о радном искуству, уверење издато од 
стране суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци), уверење Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије да кандидат није осуђиван (не 
старије од 6 месеци). Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве 
уз које нису приложени сви потребни докази, коми-
сија ће одбацити. Време и место провере оспособље-
ности, знања и вештина кандидата биће одређени 
накнадно, након истека рока за подношење пријава 
на конкурс. Кандидати ће о обављању разговора са 
комисијом бити обавештени телефоном или на други 
погодан начин. Ради учествовања на јавном конкур-
су кандидат даје следећу изјаву: „I Сагласан/а сам 
да суд, за потребе поступка, може извршити увид, 
прибавити и обрадити личне податке о чињеница-
ма о којима се води службена евиденција, који су 
неопходни у поступку одлучивања: Сагласан/а да се 
мој ЈМБГ, у складу са Законом о заштити података о 

личности, користи искључиво у сврху прикупљања 
података неопходних за учествовање на јавном кон-
курсу (ЈМБГ кандидата), (место и датум)___(потпис 
даваоца изјаве). II Иако је суд обавезан да изврши 
увид, прибави и обради личне податке, изјављујем 
да ћу сам/а за потребе поступка прибавити сле-
деће податке (кандидат треба да заокружи шта од 
наведених доказа доставља): 1. оригинал или ове-
рену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, 2. оригинал или оверену копију извода из 
матичне књиге рођених, 3. уверење надлежног 
органа да кандидат није осуђиван на казну затвора 
од најмање шест месеци. Упознат/а сам да уколико 
наведене личне податке неопходне за одлучивање 
суда не поднесем до истека рока за подношење 
пријава, пријава ће се сматрати неуредном. (место 
и датум)___(потпис даваоца изјаве)“. Контакт лице - 
Наташа Цицуљ секретар суда.

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ
26000 Панчево, Војводе Радомира Путника 

13-15
тел. 013/345-184

Судијски помоћник
у звању саветника

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 
Закона о државним службеницима. Посебни услови: 
завршен правни факултет односно стечено висо-
ко образовање из научне области правне науке на 
основним академским студијама у обиму од најмање 
240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, спе-
цијалистичким академским студијама, специјалис-
тичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или 
специјалистичким студијама на факултету, положен 
правосудни испит. 

Опис послова радног места: Помаже судији у раду 
и реферисању, проучава правна питања у вези са 
радом судија у једноставнијим предметима, израђује 
нацрте једноставнијих судских одлука и припрема 
правне ставове за публиковање, узима на записник 
тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве странака, 
врши под надзором и упутствима судије друге стручне 
послове и друге послове по налогу председника суда.

Стручна оспособљеност, знања и вештине 
које се оцењују у изборном поступку и начин 
њихове провере: Стручна оспособљеност кандида-
та вреднује се оцењујући испуњеност услова према 
тексту огласа усаглашеном са описом радног места у 
акту о унутрашњем уређењу и систематизацији рад-
них места у суду. Знање кандидата вреднује се усме-
ном провером познавања у области организације и 
рада суда (Закон о уређењу судова, Закон о седишти-
ма и подручјима судова и јавним тужилаштвима, 
Закон о судијама, Закон о облигационим односима, 
Закон о парничном поступку, Закон о ванпарничном 
поступку, Закон о кривичном поступку, Кривични 
законик и Закон о извршењу и обезбеђењу) и опште 
културе, док се вреднују следеће вештине кандида-
та: вештина комуникације, логичког и аналитичког 
резоновања и елоквенције. Стручна оспособљеност, 
знања и вештине кандидата провериће се усмено на 
основу обављеног разговора са кандидатима.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на конкурс је 
15 дана од дана објављивања огласа у издању огла-
са Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Лице задужено за давање обавештења о јавном кон-
курсу: Марина Брашован Делић, секретар суда, тел. 
013/345-184, Пријава на конкурс подноси се Вишем 
суду у Панчеву, улица Војводе Радомира Путника 
13-15 са назнаком „За јавни конкурс- не отварати”. 
Пријава на конкурс мора да садржи: име и презиме 
кандидата, датум и место рођења, ЈМБГ, адресу ста-
новања, контакт телефон, податке о стеченом обра-
зовању, назнаку за које радно место учесник конку-
рише, податке о врсти и дужини радног искуства са 
кратким описом послова на којима је учесник радио 
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до подношења пријаве на конкурс. У пријави могу 
бити наведени и подаци о евентуалном стручном 
усавршавању учесника и подаци о посебним облас-
тима знања. Докази који се прилажу уз пријаву: Уз 
пријаву на конкурс учесник је дужан да достави сле-
деће доказе: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију извода из матичне књиге рођених, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе Правног факул-
тета, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном правосудном испиту, уверење издато 
од стране суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од 6 месеци), 
уверење Министарства унутрашњих послова Репу-
блике Србије да кандидат није осуђиван (не старији 
од 6 месеци). 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 
коме ради или решење да је нераспоређен. Небла-
говремене, недопуштене, неразумљиве или непот-
пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, комисија ће закључком одбацити. 
Време и место провере оспособљености, знања и 
вештина кандидата биће одређени накнадно, након 
истека рока за подношење пријава на конкурс. Кан-
дидати ће о обављању разговора са комисијом бити 
обавештени телефоном или на други погодан начин.

Записничар
у звању референта

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног односа 
државног службеника прописани су чл. 45 ст. 1 Зако-
на о државним службеницима. Посебни услови: III 
или IV степен средње стручне спреме, друштвеног, 
природног или техничког смера, најмање две године 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару, положен испит за дактилографа I-а или I-б 
класе, положен државни стручни испит.

Опис послова радног места: Обавља све дак-
тилографске послове у предметима додељеним у 
рад судији код кога је распоређен, пише записнике, 
врши унос текстова по диктату и са диктафонских 
трака, врши препис текстова и рукописа и израђује 
све врсте табела, у сарадњи са корисницима услу-
га коригује унете податке, стара се о савременом 
обликовању текста, припрема и штампа завршене 
материјале и дистрибуира их корисницима услуга, 
стара се о чувању и преносу података, доступности 
материјала, исправности биротехничке опреме и 
рационалном коришћењу канцеларијског и другог 
потрошног материјала, води уписник за евиденцију 
штампаних ствари и публикација, води евиденцију о 
свом раду, ради и друге послове по налогу председ-
ника суда, судије или секретара суда.

Стручна оспособљеност, знања и вештине које 
се оцењују у изборном поступку и начин њихо-
ве провере: стручна оспособљеност кандидата вред-
нује се оцењујући испуњеност услова према тексту 
огласа усаглашеном са описом радног места у акту о 
унутрашњем уређењу и систематизацији радних мес-
та у суду и радном искуству на истоврсним пословима. 
Знање кандидата вреднује се провером познавања у 
области организације и рада суда и опште културе, 
док се вреднују следеће вештине кандидата: вешти-
на комуникације, елоквенције и организаторске спо-
собности. Стручна оспособљеност, знања и вештине 
кандидата провериће се усмено на основу обављеног 
разговора са кандидатима, док се познавање рада на 
рачунару проверава непосредно-практичним радом на 
рачунару.

ОСТАЛО: Рок за подношење пријава на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања огласа у 
издању огласа Националне службе за запошља-
вање „Послови”. Лице задужено за давање оба-
вештења о јавном конкурсу: Марина Брашован 
Делић, секретар суда, тел. 013/345-184, Пријава 
на конкурс подноси се Вишем суду у Панчеву, 
ул. Војводе Радомира Путника 13-15 са назнаком 

„За јавни конкурс- не отварати”. Пријава на кон-
курс мора да садржи: име и презиме кандидата, 
датум и место рођења, ЈМБГ, адресу становања, 
контакт телефон, податке о стеченом образовању, 
назнаку за које радно место учесник конкурише, 
податке о врсти и дужини радног искуства са крат-
ким описом послова на којима је учесник радио 
до подношења пријаве на конкурс. У пријави могу 
бити наведени и подаци о евентуалном струч-
ном усавршавању учесника и подаци о посебним 
областима знања. Уз пријаву на конкурс учесник 
је дужан да достави следеће доказе: ригинал или 
оверену фотокопију уверења о држављанству, 
оригинал или оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стручној спреми, оригинал или 
оверену фотокопију уверења о положеној класи 
односно о броју откуцаја, оригинал или оверену 
фотокопију уверења о положеном државном испи-
ту, доказ о радном искуству, уверење издато од 
стране суда да против кандидата није покренута 
истрага, нити подигнута оптужница, односно да се 
не води кривични поступак (не старије од 6 месе-
ци), уверење Министарства унутрашњих послова 
Републике Србије да кандидат није осуђиван (не 
старији од 6 месеци). Државни службеник који се 
пријављује на јавни конкурс, уместо уверења о 
држављанству и извода из матичне књиге рође-
них подноси решење о распоређивању или пре-
мештају на радно место у коме ради или решење 
да је нераспоређен. Неблаговремене, недопуште-
не, неразумљиве или непотпуне пријаве и прија-
ве уз које нису приложени сви потребни докази, 
комисија ће закључком одбацити. Време и место 
провере оспособљености, знања и вештина канди-
дата биће одређени накнадно, након истека рока 
за подношење пријава на конкурс. Кандидати ће о 
обављању разговора са комисијом бити обавеште-
ни телефоном или на други погодан начин. Кон-
такт: Марина Брашован Делић.

ПРИЈЕПОЉЕ

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ СЈЕНЦА

36310 Сјеница
тел. 020/741-039

Техничар друмског саобраћаја
на одређено време, у трајању 
до једне године, на пословима 

извршења у области урбанизма, 
грађевинарства и стамбено 

комуналним делатностима при 
Одељењу за комуналне стамбене 

послове

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Кандидати тре-
ба да испуњавају следеће услове: да су државља-
ни РС, да су пунолетни, да имају општу здравствену 
способност, да нису осуђивани за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месе-
ци или за кривично дело које их чини неподобним 
за обављање послова у државном органу. Поред 
општих услова кандидати треба да испуњавају и 
посебне услове и то средње образовање друштвеног 
или техничког смера у четворогодишњем трајању, 
положен државни стручни испит и најмање 6 месеци 
радног искуства у струци, познавање рада на рачу-
нару. Пријаве се подносе Општинској управи Општи-
не Сјеница, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа у публиокацији НСЗ “Послови”. Непотпуне 
и неблаговремене пријаве неће се узети у разама-
трање.  

ОПШТИНА СЈЕНИЦА
36310 Сјеница, Краља Петра I

тел. 020/741-039

Начелник Општинске управе 
Општине Сјеница

на мандатни период од 5 година
УСЛОВИ: Ошти услови за рад на радном месту су: 
да је кандидат држављанин Републике Србије, да је 
пунолетан, да има општу здравствену способност, 
да има прописану стручну спрему, да није осуђи-
ван и да се не води кривични поступак за кривич-
но дело на безусловну казну затвора у од најмање 
шест месеци или кривично дело које га чини непо-
добним за обављање послова у државном органу. 
Посебни услови за рад на радном месту су: завршен 
правни факултет, положен стручни испит за рад у 
органима државне управе, најмање 5 година радног 
искуства у струци. Кандидат је дужан да поднесе 
следећу документацију: пријаву, оверену фотоко-
пију дипломе правног факултета, оверену фотоко-
пију уверења о положеном стручном испиту за рад 
у државним органима или оверену фотокопију уве-
рења о положеном правосудном испиту, уверење о 
радном искуству, уверење да лице није осуђивано 
за кривично којим је предвиђена казна затвора од 
најмање 6 месеци. Уверење да се не води кривични 
поступак за кривично дело које га чини неподобним 
за обављање послова у државном органу, оверена 
фотокопија извода из књиге држављана, оверена 
фотокопија извода из књиге рођених, оверена фото-
копија личне карте, уверење о општој здравственој 
способност. Пријаве се подносе у року од 15 дана 
од дана објављивања огласа у публикацији Нацио-
налне слушбе за запошљавање “Послови” на гор 
наведену сдресу. са назнаком „Пријава на конкурс за 
избор заменеика начелника ОУ“ у затвореној ковер-
ти. Непотпуне и неблаговремене пријеве неће се 
разматрати.

ПРОКУПЉЕ

КУЛТУРНИ ЦЕНТАР „ДРАИНАЦ”
18420 Блаце, Краља Петра I Карађорђевића 70

тел. 027/371-709

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: висока стручна спрема стечена на једном од 
факултета друштвених, уметничких, техничких или 
природних наука; радно искуство на руководећим 
местима у трајању од најмање 5 година; најмање 
пет година радног искуства у струци; организационе 
способности; искуство непосредног рада са млади-
ма уз познавање друштвених и културних потреба 
младих. Конкурсна документација мора да садржи: 
оверену копију дипломе или уверење о стеченој 
стручној спреми; исправе којима се доказује радно 
искуство на руководећим местима (потврде, решења 
и други акти из којих се види на којим пословима је 
стечено радно искуство); исправе којима се доказује 
радно искуство у струци (потврде, решења и други 
акти из којих се види на којим пословима је стечено 
радно искуство у струци); уверење надлежног орга-
на да кандидат није осуђиван за кривично дело које 
га чини недостојним за обављање дужности дирек-
тора установе; уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених; оверену копију личне карте и доказ 
о здравственој способности (лекарско уверење). Сви 
докази прилажу се у оригиналу или овереној копији. 
Рок за подношење пријава је 8 дана од дана огла-
шавања конкурса у публикацији „Послови” . Пријаве 
на конкурс са доказима о испуњавању услова под-
носе се на горенаведену адресу - Управном одбору, 
са назнаком „За јавни конкурс за избор директора”. 
Пријава мора да садржи име и презиме кандидата, 
адресу и контакт телефон. Неблаговремене, недо-
пуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и 
пријаве уз које нису приложени сви потребни дока-

Администрација и управа

Посао се не чека, 
посао се тражи
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зи, УО одбацује закључком против кога се може изја-
вити посебна жалба оснивачу у року од три дана од 
дана достављања закључка. Директор се именује на 
период од четири године и може бити поново име-
нован. УО установе обавља разговор са кандидатима 
који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 
дана од дана завршетка конкурса доставља осни-
вачу образложени предлог листе кандидата. Листа 
садржи мишљење УО о стручним и организацио-
ним способностима сваког кандидата и записник о 
обављеном разговору. Скупштина Општине Блаце 
именује директора установе са листе кандидата.

ШАБАЦ

ИНСТИТУТ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И
ПРЕВЕНТИВНИ ИНЖЕЊЕРИНГ

НОВИ САД
ПОСЛОВНА ЈЕДИНИЦА ШАБАЦ

15000 Шабац, Војводе Мишића 21
e-mail: institut.sa@bpi.rs

Дипломирани инжењер 
машинства

на одређено време до 6 месеци

Дипломирани инжењер 
електротехнике

на одређено време до 6 месеци

УСЛОВИ: Положене инжењерске лиценце. Канди-
дати уз пријаву подносе биографију, оверене копије 
дипломе о завршеном факултету, копије лиценци 
и обавезно контакт телефон. Пријаве кандидати са 
прилозима подносе Институту за безбедност и пре-
вентивни инжењеринг, Пословна јединица Шабац, 
улица Војводе Мишића бр. 21 или на e-mail: institut.
sa@bpi.rs у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа.

        Трговина и услуге

G4S SECURE SOLUTIONS DOO
Бeoгрaд, Пека Дапчевића 32

Службeник oбeзбeђeњa
на одређено време

50 извршилаца

УСЛОВИ: III, IVстепен стручне спреме; радно иску-
ство: небитно. Ноћни рад, рад у сменама. Трајање 
конкурса: до 31.01.2018.

Начин конкурисања: разговори за посао биће одр-
жани 31.01.2018. године у просторијама Националне 
службе за запошљавање, Филијала за град Београд 
(Гундулићев венац 23-25, велика сала - IV спрат у 11 
часова). За додатна питања можете се обратити на 
телефон 011/2097-904.

“CPA SOLUTION” DOO
11070 Нови Београд, Студентска 37а

тел. 011/313-23-04

Овлашћени књиговођа
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, економска 
струка, смер рачуноводство - књиговодство, рад-
но искуство 3 године као самостални књиговођа, 
познавање рада на рачунару (MS Office), пожељна 
лиценца. Пријаве слати на e-mail: cpasolution.doo@
gmail.com у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа.

„STYLOS“
ДОО НОВИ САД

Нови Сад, Футошки пут 67
tел. 021/48-91-600

e-mail: konkurs-mp@stylos.rs

Продавац
за рад у Новом Саду, на одређено 

време 12 месеци
6 извршилаца

Продавац
за рад у Београду, на одређено 

време 12 месеци
2 извршиоца

Продавац
за рад у Вршцу, на одређено време 

12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: послови продавца у малопродаји школс-
ког и канцеларијског материјала и путне галантерије.

УСЛОВИ: средња стручна спрема у било ком зани-
мању; пожељно искуство на истим, или сличним 
пословима. Рад у две смене. Пробни рад 1 месец. 
Трајање конкурса: до попуне. Кандидати пријаве 
могу да пошаљу и-мејлом или да се јаве на телефон 
послодавца, лице за контакт Биљана Палалић.

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 рестора-
ну - пицерији.

Кувар
10 извршилаца

Опис посла: припрема хладних и топлих оброка и 
пица.

УСЛОВИ: без обзира на врсту и степен стручне 
спреме, обавезно радно искуство у траженом зани-
мању. Обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, рад 
у сменама, послодавац пружа подршку приликом 
запошљавања брачних парова (другом супружнику 
пружа помоћ у обезбеђивању запослења код дру-
гог послодавца у Суботици). Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да пошаљу 
и-мејлом или да се јаве на телефон послодавца, 
лице за контакт 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 послода-
вца, наплаћивање продате робе по важећим ценама 
уз издавање фискалног рачуна, вршење примопре-
даје касе и послова и предаје пазара на крају сме-
не, љубазно и коректно понашање према купцима и 
колегама, поседовање уредне санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен је смештај, рад је у сменама. Послодавац 
организује обуку за рад на каси. Потребна је пре-

цизност и одговорност запослених лица у раду са 
новцем. Неопходно је да кандидати буду спремни 
на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, 
спремни да уче и напредују. Послодавац редовно 
исплаћује плату, бонусе и награде; плата 30.000 
дин (нето) - плус бонуси и награде. Трајање конкур-
са до попуне радног 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 месец

 за рад у Вршцу
10 извршилаца

Опис посла: услуживање купаца који долазе да 
наточе гориво, наплаћивање продатог горива по 
важећим ценама уз издавање фискалног рачуна, 
вршење сменског и дневног пописа горива, по завр-
шетку посла у задњој смени обезбеђивање инвента-
ра и објекта од евентуалне штете, љубазно и коре-
ктно понашање према купцима и према колегама, 
уредно подвргавање санитарном прегледу и поседо-
вање уредне санитарне књижице.

УСЛОВИ: образовање и радно искуство нису битни. 
Обезбеђен је смештај; рад је у сменама; ноћни рад. 
Послодавац организује обуку за дато радно место. 
Потребна је прецизност и одговорност у раду са 
новцем: Неопходно је да кандидати буду спремни 
на тимски рад, вредни, одговорни, комуникативни, 
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.

ДРУШТВО ЗА ЗАСТУПАЊЕ У 
ОСИГУРАЊУ ПМП ЗАСТУПАЊЕ 
У ОСИГУРАЊУ“ ДОО, БЕОГРАД

Нови Београд, Исмета Мујезиновића 19/4

Заступник у осигурању
место рада: сви градови и места 

на подручју Републике Србије, рад 
на привременим и повременим 

пословима
50 извршилаца

УСЛОВИ: IV, VI,VII степен стручне спреме, најмање 
20 година радног искуства. Рад ван просторија 
послодавца.

ОСТАЛО: високоатрактивна накнада, бесплатна 
обука у организацији ПМП ради стицања лиценце 
Народне банке Србије, могућност % учешћа у влас-
ничкој структури, могућност учешћа у креирању раз-
воја привредног друштва, могућност напредовања 
до позиције директора. Рок трајања конкурса: до 
попуне. Кандидати могу да се лично јаве послодавцу 
на адресу: Исмета Мујезиновића 19/4, 11070 Нови 
Београд, радним даном 9-15 часова или да доставе 
радну биографију путем поште, лице за контакт: 
Радиша Јовановић.

Администрација и управа / Трговина и услуге

Први
утисак је

најважнији
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„ЈАКУЗА“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Партизанске авијације бб

тел. 011/3177-174, 064/65-82-345,
064/65-82-346

e-mail: jakuza.security@gmail.com

Радник/ца на пословима 
обезбеђења

50 извршилаца
место рада: Београд, Суботица, 

Сомбор, Ниш, Крушевац, Панчево, 
Ваљево, Мајданпек, Горњи 

Милановац, Доњи Милановац, 
Ужице и Врбас, на одређено време

УСЛОВИ: минимум III степен стручне спреме, без 
обзира на образовни профил, без обзира на радно 
искуство; пожељно основно познавање енглеског 
или руског језика. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу да се јаве на наведене 
телефонe или да своје радне биографије доставе на 
и-мејл послодавца.

„VIP SECURITY“ DOO
тел. 011/2282-970, 069/2737-222

e-mail: irena.djordjevic@vipsecurity.rs

Службеник обезбеђења
место рада: подручје Републике 

Србије изузев Београда, на одређено 
време 12 месеци
100 извршилаца

Опис посла: послови физичког обезбеђења објека-
та.

УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме, без обзира 
на радно искуство; пожељно је да кандидат има 
положен стручни испит ППЗ и обуку за руковање 
оружјем. Рад у сменама, ноћни рад. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати се могу 
јавити послодавцу путем телефона или послати рад-
ну биографију на наведену и-мејл адресу. Лице за 
контакт Ирена Ђорђевић.

УГОСТИТЕЉСКА РАДЊА
„ЧУДЕСНА ШУМА“
Лазаревац, Лукавица 160

тел 062/491-669

Кувар
место рада: Лукавица
(пут за Аранђеловац)

2 извршиоца

УСЛОВИ: кувар, II, III, IV степен стручне спреме.

Конобар
место рада: Лукавица
(пут за Аранђеловац)

2 извршиоца

УСЛОВИ: конобар, II, III, IV степен стручне спреме.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај и исхрана. Рок трајања 
конкурса: до попуне радних места. Кандидати могу 
да се јаве на горенаведени телефон, особа за кон-
такт Немања Недељковић.

„ДОН ДОН“ ДОО БЕОГРАД
Нови Београд, Булевар Зорана Ђинђића 144 б

тел. 060/810-1335
e-mail: jelena.singer@dondon.rs

Радник у пекарско-индустријском 
погону

за рад у Пударцима (Гроцка)
на одређено време 24 месеца

46 извршилаца
УСЛОВИ: од I до IV степена стручне спреме, пред-
ност - искуство у пекарству. Рад у сменама, ноћни 
рад, обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, обез-
беђен превоз, пробни рад 3 месеца. Рок трајања 
конкурса: до попуне. Кандидати могу да се јаве на 
телефон: 060/810-1335, особа за контакт Јелена 
Сингер или да путем и-мејл адресе доставе радну 
биографију.

„ЛАСТВА“ ДОО
Чачак, Булевар Танаска Рајића 119

тел. 032/512-0775
e-mail: lastva@mts.rs

Комерцијалиста
за рад на терену, у Београду

УСЛОВИ: средње образовање; возачка дозвола 
Б категорије; радно искуство у продаји школског, 
канцеларијског и рекламног материјала - годину 
дана. Рок трајања конкурса: до попуне радног места. 
Кандидати могу своје радне биографије да доставе 
послодавцу путем и-мејл адресе или телефона.

„AMOROSO & DR LUIGI“
ДОО ВРАЊЕ

Врање, Дарвинова бб
e-mail: savic@splicanka.hr

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

Опис посла: продаја медицинске обуће.
УСЛОВИ: минимум IV степен стручне спреме, без 
обзира на образовни профил; обавезно познавање 
бугарског језика; познавање рада на рачунару; кому-
никативност и одговорност у раду; радно искуство 
није неопходно. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на и-мејл послодавца. Лице за контакт 
Слободан Савић.

„МАЕСТРО СОКО“ ДОО
Сокобања, Светог Саве 4

тел. 063/231-751
e-mail: jateksbgd@gmail.com

Mушко - женски фризер
УСЛОВИ: III, IV степен стручне спреме траженог 
образовног профила; радно искуство 12 месеци. 
Обезбеђен превоз, обезбеђен смештај. Трајање кон-
курса: до попуне радног места. Кандидати се могу 
јавити послодавцу путем и-мејла или телефоном. 
Лице за контакт Жељко Баришић.

“STILTEX” DOO
11070 Нови Београд

Милентија Поповића 32а
тел. 065/213-00-08

Шивач
2 извршиоца

УСЛОВИ: II степен стручне спреме у било ком зани-
мању, радно искуство 6 месеци. Пријаве слати у року 
од 15 дана од дана објављивања огласа.

EDOPS SOLUTION
34000 Крагујевац

e-mail: slavica.stamenovic@edops.com

Програмер имплементатор
на одређено време, 3 месеца

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, инжењер 
информатике (завршен ФОН, ЕТФ или ПМФ), 
енглески језик - средњи ниво, рад са базама подата-
ка и рад у неком програмском језику, радно искуство 
небитно.

ОСТАЛО: кандидати радне биографије могу достави-
ти на и-мејл: slavica.stamenovic@edops.com, најкас-
није до 20.01.2018. године.

ТУРИСТИЧКА АГЕНЦИЈА
“BELLA TOURS”

18000 Ниш, Обреновићева 24
тел. 018/525-352

Продавац туристичких 
аранжмана

УСЛОВИ: туризмолог, туристички техничар.

АУТОМАРКЕТ ПЛУС ДОО
11000 Београд, Булевар ослобођења 285

Комерцијалиста
на одређено време

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме; потребно радно 
искуство од 6 месеци у продаји аутоделова; возачка 
дозвола Б категорије; знање основне информатичке 
обуке. Кандидати пријаве могу да пошаљу на e-mail: 
ceca.vdv@gmail.com или automarketplus@gmail.com. 
Конкурс је отворен до попуне радног места.

CONCORDSTEEL D.O.O
Београд - Палилула

Зрењанински пут 150а

Хигијеничар
привремени и повремени послови

30 извршилаца

УСЛОВИ: Образовање: I, II, III, IV степен стручне 
спреме; радно искуство: небитно. Рад ван просто-
рија послодавца. Трајање конкурса: до 21.01.2018. 
Потребно је да се кандидати јаве на телефон: 
064/458-2661.

УСТАНОВА ЗАЈЕДНИЧКИХ
ПОСЛОВА ИНСТИТУТА У
СРЕМСКОЈ КАМЕНИЦИ

21208 Сремска Каменица
Институтски пут бб
тел. 021/4805-900

Молер - фарбар
на одређено време, 6 месеци

УСЛОВИ: III степен молер-фарбар.

ОСТАЛО: Обезбеђен превоз. Јављање кандида-
тана на горенаведени телефон. Рок за пријаву до 
14.01.2017.

 Трговина и услуге
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САЈМОВИ 

ЗАПОШЉАВАЊА



   |  Број 757 | 27.12.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs20 

СЗТР “КОМПЛЕТНА”
21000 Нови Сад

Булевар Слободана Јовановића 34
тел. 060/4029-888, 021/402-988

Мушко - женски фризер
на одређено време, 3 месеца

2 извршиоца
УСЛОВИ: V, IV, III, II или I степен стручне спреме.

ОСТАЛО: Рад у сменама. Јављање кандидата на 
горенаведени телефон и адресу, од 8 до 21 сата. Рок 
за пријаву до 31.01.2018.

ТАПЕТАРИЈА „МАКИ“
ДОО НОВИ САД

21000 Нови Сад, Авијатичарска 18
тел. 065/5415-900

Столар
на одређено време, 12 месеци

УСЛОВИ: IV, III, или III степен стручне спреме. 
Јављање кандидата на горенаведени телефон од 
8-16 часова. Рок за пријаву до 18.01.2018.

              Медицина

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА
ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ
Београд, Краља Милутина 8

Оглашава слободна радна места за 
држављане Републике Србије за рад у СР 

Немачкој

Послодавац: Курсана ГмбХ, Берлин СР Немачка

Асистент за здравствену негу у 
домовима за стара лица

пробни рад у трајању од 6 месеци, 
место рада - домови са стара лица 
широм Немачке, где послодавац 

има своје домове за старе (линк на 
коме можете погледати мапу где 

се налазе домови за старе https://
www.kursana.de/standorte/)

већи број лица
УСЛОВИ: минимум средња медицинска школа или 
виша медицинска спрема или висока здравстве-
на школа струковних студија, без обзира на смер; 
познавање немачког језика на Б1 нивоу, према 
Европском референтном оквиру за језике (видети 
опис ниже у тексту); положен стручни испит за меди-
цинску школу, без обзира на радно искуство (радно 
искуство је пожељно, али није неопходно).

Опис нивоа знања немачког језика према 
Европском референтном оквиру за језике: Б1 
Кандидат је у стању да разуме главне садржаје, када 
се употребљава јасан стандардни језик и када се ради 
о познатим садржајима везаним за посао, школу, 
слободно време итд. У стању је да се снађе у највећем 
броју ситуација са којима се сусреће током путовања 
у земљама немачког говорног подручја. У стању је 
да се јасно и смислено изрази о познатим темама и 
областима личног интересовања. У стању је да говори 
о искуствима и доживљајима, да опише своје снове, 
наде и циљеве, и да укратко образложи своје планове 
и ставове.

ОСТАЛО: запослени је од почетка рада социјално 
осигуран; запослени сноси трошкове приликом изда-
вања радне дозволе и визе; висина плате износи 

минимум 2.200 евра (бруто); износ месечне зараде 
може бити знатно већи у зависности од објекта где 
ће лице радити и додатка за рад у смени, као и лич-
не ситуације лица; послодавац обезбеђује смештај 
под повољним условима, односно пружа подршку у 
проналажењу истог, а запослени сноси трошкове; 
трошкове превоза на релацији Република Србија - СР 
Немачка сноси запослени. Рад је у сменама (укључен 
је и ноћни рад).

Потребна документација: радна биографија/CV 
на немачком и српском језику; диплома завршене 
школе (копија); доказ о положеном стручном испи-
ту (копија); сертификат о стеченом знању немачког 
језика Б1, за кандидате који поседују сертификат 
(копија). Непотпуна документација неће бити раз-
матрана.

Начин конкурисања и селекције кандидата: 
Кандидати који су пријављени на евиденцију Нацио-
налне службе за запошљавање, потребна докумен-
та достављају филијали НСЗ у којој су пријављени, 
лично или поштом, на адресу филијале, са назнаком 
„За запошљавање радника за здравствену негу у СР 
Немачкој Курсана ГмбХ“.

Кандидати који нису пријављени на евиден-
цију Националне службе за запошљавање 
потребна документа достављају поштом, на 
адресу: Национална служба за запошљавање, 
Филијала за град Београд, Сервисни мигрциони цен-
тар, Косте Абрашевића 10, са назнаком „За запо-
шљавање радника за здравствену негу у СР Немач-
кој Курсана ГмбХ“.

Кандидати који уђу у ужи избор биће обавештени 
о месту и термину обављања интервјуа за посао са 
представницима немачке службе за запошљавање 
и послодавцем. Разговор ће се водити на немачком 
језику. Након обављеног интервјуа биће организова-
но језичко тестирање.

За додатне информације о овом конкурсу, 
кандидати могу да се обрате:

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

Миграциони сервисни центар Београд
НСЗ, Филијала Београд, Косте Абрашевића 10

тел. 011/2416-836, 2407-730

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

тел. 018/501-231

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

тел. 021/4885-556, 4885-549

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

тел. 020/33-00-47

Миграциони сервисни центар Крушевац
НСЗ, Филијала Крушевац, Балканска 33

тел. 037/41-25-31

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

тел. 036/30-20-70

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

Рок трајања конкурса: до 31.01.2018. године.

ЗУ АПОТЕКА
„КОД СУНЧАНОГ САТА“

Панчево, Николе Тесле 3
тел. 069/561-5650

e-mail: bojanacurcin@yahoo.com

Дипломирани фармацеут
на одређено време

2 извршиоца
УСЛОВИ: дипломирани фармацеут, без обзира на 
радно искуство - послодавац је заинтересован и за 
ангажовање приправника. Рад у сменама, дужина 
радног времена 7,5 сати. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје радне биографије да доста-
ве путем поште, мејлом или да се јаве путем телефо-
на, лице за контакт: Бојана Живковић Ћурчин.

ДОМ ЗДРАВЉА БОСИЛЕГРАД
17540 Босилеград, Породин 11

тел. 017/878-811

Доктор медицине
на одређено време, ради замене 

запослене до повратка са 
специјализације, са 60% радног 

времена
УСЛОВИ: Поред општих услова одређених Законом о 
раду, кандидат треба да испуњава и посебне услове: 
завршен медицински факултет VII/1 степен стручне 
спреме; положен стручни испит; да има лиценцу за 
рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву се подносе оверене копије сле-
дећих докумената: диплома о завршеном медицинском 
факултету; уверење о положеном стручном испиту; 
дозвола за рад - лиценца издата од надлежне комо-
ре или решење о упису у именик коморе; уверење о 
држављанству РС; извод из матичне књиге рођених; 
извод из матичне књиге венчаних уколико је дошло до 
промене личног имена; кратка биографија (Curriculum 
Vitae, CV), са адресом, контакт телефоном и интернет 
адресом. Пријавом на оглас кандидат даје своју саглас-
ност за обраду података о личности у сврхе избора за 
пријем у радни однос. Подаци се не могу користити у 
друге сврхе. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији “Послови” 
Националне службе за запошљавање. Оглас ће бити 
објављен и на званичном сајту Министарства здравља 
Републике Србије, као и на огласној табли Дома 
здравља Босилеград. Одлука о избору кандидата биће 
донета у року од 30 дана од дана истека рока за подно-
шење пријава и биће објављена на огласној табли ДЗ 
Босилеград. По завршеном огласу, предата докумен-
та могу бити враћена кандидатима на лични захтев. 
Пријаве се подносе лично или путем поште на горена-
ведену адресу, са назнаком “Пријава на оглас за пријем 
у радни однос на одређено време за послове - доктор 
медицине”. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
бити узете у разматрање.

ЗАВОД ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ
ПОМОЋ КРАГУЈЕВАЦ
34000 Крагујевац, Слобода бб

тел. 034/6312-306

Курир
Опис послова: Прима, разврстава и доставља служ-
бену пошту и другу документацију. Води евиденцију 
поште у интерним доставним књигама. Преузи-
ма поштанске пошиљке за експедовање и предаје 
пошту. Врши комуникацију са странкама путем теле-
фона. Спроводи странке према протоколу. Пружа 
подршку у обради података из делокруга свог рада.

УСЛОВИ: Општи услови за заснивање радног одно-
са утврђени су Законом о раду (“Сл. гласник РС” 
бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13,75/14 и 13/17 одлука 
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УС). Посебни услови утврђени су Правилником о 
унутрашњој организацији и систематизацији посло-
ва у Заводу: IV степен стручне спреме, возачка доз-
вола Б категорије, познавање рада на рачунару.

ОСТАЛО: Кандидати подносе следећа документа у 
оригиналу или овереној копији (не старије од 6 месе-
ци): диплома средње школе (IV степен), уверење о 
држављанству РС, извод из матичне књиге рођених, 
извод из матичне књиге венчаних (ако је дошло до 
промене презимена кандидата), фотокопија радне 
књижице или други доказ о радном искуству, доказ 
да се против кандидата не води кривични поступак, 
да оптужница није ступила на правну снагу и да није 
покренута истрага (уверење надлежног суда), уве-
рење да кандидат није осуђиван за кривична дела 
која га чине неподобним за рад у здравственој уста-
нови (уверење надлежне полицијске управе или 
полицијске станице), докази о додатном стручном 
образовању или оспособљености (уколико их канди-
дат поседује), копија возачке дозволе (Б категорија), 
кратка биографија, са адресом, контакт телефоном 
и и-мејл адресом. Пријавом на оглас кандидат даје 
своју сагласност за обраду података о личности у 
сврху избора за пријем у радни однос. Подаци се 
не могу користити у друге сврхе. Подацима руку-
је и податке обрађује Завод за хитну медицинску 
помоћ Крагујевац. Рок за подношење пријава је 8 
дана од дана објављивања у публикацији „Послови”. 
Оглас ће бити објављен и на интернет презентацији 
Министарства здравља РС и интернет презентацији 
Завода. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Кандидати, могу бити позвани на раз-
говор ради пружања додатних података који могу 
бити важни за одлуку о пријему. По завршетку кон-
курса предата документа се неће враћати кандида-
тима. Контакт телефон за информације о конкурсу: 
034/6312-306. Пријаве се подносе лично или путем 
поште у затвореној коверти (препоручено) на горе-
наведену адресу, са назнаком „Пријава на конкурс за 
пријем у радни однос - радно место курир”.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ “ГЕЈЗЕР” 

16240 Сијаринска Бања, Краља Милана 16
тел. 016/895-153, 016/895-152

064/895-1220

Радник на одржавању водовода
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме. Поред општих 
услова предвиђених законом, потребна је завршена 
средња машинска школа. Уз пријаву са биографијом 
подносе се следећа документа у оригиналу или ове-
реној копији: диплома којом се потврђује стручна 
спрема, уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне књи-
ге рођених (издат на новом обрасцу сходно Закону 
о матичним књигама, објављеном у “Службеном 
гласнику РС” бр. 20/09), уверење да против лица 
није покренута истрага и да није подигнута оптуж-
ница - уверење издаје надлежни суд (издато након 
објављивања овог огласа). Рок за подношење прија-
ва је 8 дана од дана објављивања огласа. Пријаве 
уз које нису су приложени сви потребни докази у 
оригинасу или фотокопији овереној у општини или 
суду, као и непотпуне, неуредне и неблаговремене 
пријаве неће се разматрати. Пријаве се подносе на 
горенаведену адресу. Додатне информације могу 
се добити на телефоне 016/895-153, 016/895-152 и 
064/895-1220.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛОЗНИЦА
15300 Лозница, Болничка 65

тел. 018/873-333
www.bolnicaloznica.rs

Гинеколошко акушерска сестра
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште услове 
прописане законом; да има завршену средњу меди-
цинску школу (гинеколошко акушерски смер); поло-
жен стручни испит.

Лабараторијски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: кандидат мора да испуњава опште усло-
ве прописане законом; да има завршену средњу 
медицинску школу (лабараторијски смер); положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: кандидати уз пријаву на оглас треба да 
приложе: фотокопију дипломе о завршеној средњој 
медицинској школи; фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту. Рок за подношење пријава са 
краћом биографијом (досадашње радно искуство) и 
доказима о испуњености услова је 8 дана од дана 
објављивања огласа. Пријаве на оглас доставити на 
адресу ОБ Лозница, са назнаком „За оглас” и назан-
ком радног места за које се конкурише. Одлука о 
избору кандидата донеће се у року од 15 дана од 
истека рока за подношење пријава и иста ће бити 
објављена на веб страници ОБ Лозница. Кандидати 
који не буду изабрани неће бити посебно обавешта-
вани о резултатима огласа. Приложена конкурсна 
документација неће се враћати кандидатима. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА ВАЉЕВО
14000 Ваљево, Синђелићева 62

тел. 014/295-580

Доктор медицине
за потребе Службе опште хирургије, 

на одређено време до 6 месеци 
ради обезбеђења услова у погледу 

кадра за обављање здравствене 
делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту; извод из МК венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-
во, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

Доктор медицине
за потребе Службе ортопедије и 

трауматологије, на одређено време 
до шест месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, завршен меди-
цински факултет; положен стручни испит. Прили-
ком пријављивања на оглас потребно је доставити 
следећа документа: пријаву на оглас са кратком 
биографијом; фотокопију дипломе о стеченом обра-
зовању одговарајућег профила; уверење о положе-
ном стручном испиту; извод из МК венчаних (ако је 
дошло до промене презимена). Пријаве са докумен-
тацијом доставити на адресу: Општа болница Ваље-

во, Одељење за правне, кадровске и администра-
тивне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 62, са 
назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни однос 
за послове ________ (навести тачан профил за који 
кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе урологије, 

на одређено време до повратка 
запослене са трудничког односно 

породиљског боловања и боловања 
ради неге детета

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе за унутрашње 
болести, на одређено време до 6 
месеци ради обезбеђења услова 

у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове _______ (навести тачан профил за 
који кандидат подноси пријаву).

Гинеколошко-акушерска сестра 
техничар

за потребе Службе за гинекологију 
и акушерство, на одређено време до 

6 месеци ради обезбеђења услова 
у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена меди-
цинска школа гинеколошко-акушерског смера; 
положен стручни испит. Приликом пријављивања 
на оглас потребно је доставити следећа документа: 
пријаву на оглас са кратком биографијом; фотоко-
пију дипломе о стеченом образовању одговарајућег 
профила; уверење о положеном стручном испиту; 
извод из МК венчаних (ако је дошло до промене 
презимена). Пријаве са документацијом достави-
ти на адресу: Општа болница Ваљево, Одељење 
за правне, кадровске и административне послове, 
14000 Ваљево, Синђелићева 62, са назнаком “Прија-
ва на оглас за пријем у радни однос за послове 
________ (навести тачан профил за који кандидат 
подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе ортопедије и 

трауматологије, на одређено време 
до 6 месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

Медицина

Национална служба
за запошљавање
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УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе за продужено 

лечење и негу, на одређено време 
до 6 месеци ради обезбеђења 

услова у погледу кадра за обављање 
здравствене делатности

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву).

Медицинска сестра техничар
за потребе Службе за продужено 

лечење и негу, на одређено време до 
повратка запосленог са боловања

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, завршена 
медицинска школа општег смера; положен стручни 
испит. Приликом пријављивања на оглас потребно 
је доставити следећа документа: пријаву на оглас са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о стече-
ном образовању одговарајућег профила; уверење о 
положеном стручном испиту; извод из МК венчаних 
(ако је дошло до промене презимена). Пријаве са 
документацијом доставити на адресу: Општа болни-
ца Ваљево, Одељење за правне, кадровске и адми-
нистративне послове, 14000 Ваљево, Синђелићева 
62, са назнаком “Пријава на оглас за пријем у радни 
однос за послове ________ (навести тачан профил 
за који кандидат подноси пријаву).

Сервирка
за потребе Одељења за припремање 
и дистрибуцију хране, на одређено 

време до 6 месеци ради обезбеђења 
услова у погледу кадра за обављање 

здравствене делатности
2 извршиоца

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, завршена основ-
на школа. Приликом пријављивања на оглас потреб-
но је доставити следећа документа: пријаву на оглас 
са кратком биографијом; фотокопију дипломе о сте-
ченом образовању одговарајућег профила; извод 
из МК венчаних (ако је дошло до промене презиме-
на). Пријаве са документацијом доставити на адре-
су: Општа болница Ваљево, Одељење за правне, 
кадровске и административне послове, 14000 Ваље-
во, Синђелићева 62, са назнаком “Пријава на оглас 
за пријем у радни однос за послове ________ (навес-
ти тачан профил за који кандидат подноси пријаву).

ЗУ АПОТЕКA „КРСМАНОВИЋ“
Горњи Милановац, Синђелићева 4

e-mail: apot.krsman@yahoo.com

Фармацеутски техничар
2 извршиоца

УСЛОВИ: фармацеутски техничар, без обзира на 
радно искуство. Трајање конкурса: до попуне рад-
ног места. Кандидати могу своје радне биографије 
да доставе на и-мејл адресу послодавца. 

Дипломирани фармацеут
2 извршиоца

УСЛОВИ: дипломирани фармацеут/магистар фар-
мације, без обзира на радно искуство. Трајање 
конкурса: до попуне радног места. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе на и-мејл адресу 
послодавца.

ОБ “СВЕТИ ЛУКА”
11300 Смедерево, Кнез Михаилова 51

тел. 026/240-725

Педијатријска сестра
за рад на Одељењу за неонатологију, 

на одређено време, до повратка 
запослене са боловања на рад

УСЛОВИ: средња стручна спрема, положен стручни 
испит. Као доказ о испуњености услова, кандидати 
су дужни да доставе: пријаву на конкурс са кратком 
биографијом, бројем телефона и адресом, оверену 
фотокопију дипломе о завршеном IV степену стру-
чне спреме, оверену фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту, лиценцу или решење о упи-
су у комору, ако поседује радно искуство, потребно 
је доставити радне карактеристике од претходног 
послодавца. Рок за подношење пријава на конкурс је 
8 дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви”, код Националне службе за запошљавање. 
Пријаве на оглас достављати у затвореним ковер-
тама писарници ОБ „Свети Лука” Смедерево или 
путем поште на горенаведену адресу, са напоменом 
“Пријава на оглас”, и навођењем радног места за које 
се конкурише. Уколико кандидат има и-мејл адресу, 
потребно је исту назначити ради обавештавања о 
резултату конкурса. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће бити разматране. За ближе информа-
ције можете се обратити на телефон: 026/240-725. 

„ЈЕЛА ДОМ“ - УСЗ
11000 Београд, Михаила Булгакова 38

тел. 011/7423-663

Медицинска сестра
на одређено време од 6 месеци

2 извршиоца

УСЛОВИ: IV степен стручне спреме - медицинска 
сестра, положен стручни испит.

ОСТАЛО: Место рада је у Сурчину, Војвођанска 
241. Рок за пријаву на конкурс је 30 дана од дана 
објављивања.

СТУДИО ЗА ЕДУКАЦИЈУ
АНА ПЕТРОВИЋ П5

11000 Београд, Пећска 9
тел. 060/610-6151

e-mail: jellena0904@gmail.com

Дијететичар - нутрициониста
на одређено време, пробни рад у 

трајању од месец дана
2 извршиоца

Опис посла: израда индивидуалних јеловника, рад 
са пацијентима у саветовалишу и стална комуника-
ција путем и-мејла, рад од куће и повремени дола-
сци у студио.

УСЛОВИ: минимум завршен VI/1 степен стручне 
спреме, у занимању виши дијететичар - нутрициони-
ста или струковни нутрициониста - дијететичар или 
специјалиста струковни нутрициониста дијететичар; 
знање рада у MS Office пакету; познавање енглес-
ког језика; радно искуство небитно. Кандидати дос-
тављају CV путем и-мејл адресе: jellena0904@gmail.
com.

ЗУ АПОТЕКА СМЕДЕРЕВО
11300 Смедерево

Носилаца албанске споменице 5
тел. 026/641-070

Дипломирани фармацеут
за потребе Апотеке „Друговац”, 
на одређено време, по основу 

повећаног обима посла

УСЛОВИ: Кандидат мора да испуњава следеће усло-
ве: завршен фармацеутски факултет, VII степен 
стручне спреме, положен стручни испит, докумен-
тација коју кандидат треба да приложи уз пријаву 
је: CV- биографија, диплома о завршеном факул-
тету (оверена фотокопија) уверење о положеном 
стручном испиту (оверена фотокопија), фотокопија 
личне карте, извод из матичне књиге рођених (не 
старији од 6 месеци од дана објављивања огласа), 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци 
од дана објављивања огласа). Рок за подношење 
пријава је 8 дана од дана објављивања у публика-
цији „Послови”. Непотпуне и неблаговремене прија-
ве неће се разматрати. Кандидати који испуњавају 
услове огласа могу бити позвани на разговор ради 
пружања додатних информација.Одлука о избору 
ће бити објављена на сајту ЗУ Апотека „Смедере-
во”: www.apotekasmederevo.co.rs. Особа за контакт 
Којић Јелена, тел. 026/641-070. Пријаву са потреб-
ном документацијом доставити лично или на адресу: 
11300 Смедерево, Носилаца албанске споменице 5.

Медицина

Посао се не чека, 
посао се тражи Посао се не чека, посао се тражи

Национална служба
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КЛИНИЧКО БОЛНИЧКИ ЦЕНТАР
ЗВЕЗДАРА

11000 Београд, Димитрија Туцовића 161
тел. 011/380-69-69

факс: 011/380-96-50

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији

за рад у клиничком Одељењу за 
гастроентерологију и хепатологију, 

Клинике за интерне болести

Доктор медицине - лекар на 
специјализацији

за рад у клиничком Одељењу за 
ендокринологију, дијабетес и 

болести матаболизма, Клинике за 
интерне болести

Доктор медицине
за рад у клиничком Одељењу за 

гастроентерологију и хепатологију, 
Клинике за интерне болести

Доктор медицине
за рад у клиничком Одељењу 
за кардиоваскуларне болести, 

Одељење интервентне кадиологије, 
Клинике за интерне болести

УСЛОВИ: завршен VII/1 степен стручне спреме, завр-
шен медицински факултет, положен стручни испит, 
просечна оцена 8. Пријаве са биографијом и овере-
ним фотокопијама доказа о испуњењу захтеваних 
услова, подносе се у року од 8 дана од дана објављи-
вања огласа у огласним новинама Националне служ-
бе за запошљавање „Послови”, на адресу: Клиничко 
Болнички Центар “Звездара”, 11000 Београд, улица 
Димитрија Туцовића 161, са назнаком “За конкурс 
ради пријема у радни однос”. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве на оглас неће бити узете у раз-
матрање. Кандидати ће бити писмено обавештени.

„ЈЕЛА ДОМ“
УСТАНОВА СОЦИЈАЛНЕ 

ЗАШТИТЕ
11000 Београд, Михаила Булгакова 38

тел. 011/7423-663

Медицинска сестра - техничар
на одређено време у трајању од 3 

месеца, уз могућност продужавања 
уговора на одређено и могућност 

сталног радног односа

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, 
образовни профил: медицинска сестра - техничар; 
положен државни стручни испит. За кандидате из 
унутрашњости обезбеђен је смештај. Рок трајања 
конкурса 15 дана. Кандидати могу се пријавити на 
конкурс путем телефона: 011/7423-663, Милица Био-
ленчек.

ДОМ ЗДРАВЉА РАКОВИЦА
Београд, Краљице Јелене 22

Доктор медицине
на одређено време, за период од 2 

месеца
3 извршиоца

УСЛОВИ: медицински факултет, VII/1 степен струч-
не спреме, стручни испит, решење о упису у комо-
ру, дозвола за рад (лиценца), познавање рада на 
рачунару, пожељно радно искуство на наведеним 

пословима. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: фотокопију дипломе о завршеном меди-
цинском факултету, фотокопију уверења о поло-
женом стручном испиту, фотокопију решења о 
упису у Лекарску комору или фотокопије дозволе 
за рад - лиценце, уверење да кандидат није осуђи-
ван (уверење издаје МУП), не старије од 6 месеци, 
уверење да се против кандидата не води истрага и 
кривични поступак (уверење издаје суд) не старије 
од 6 месеци, кратку биографију са адресом и кон-
такт телефоном.

Виша/струковна медицинска 
сестра

на одређено време, до повратка 
запосленог са боловања

УСЛОВИ: виша/струковна медицинска школа, 
положен стручни испит, решење о упису у комо-
ру, дозвола за рад (лиценца) познавање рада на 
рачунару, возачка дозвола Б категорије. Канди-
дати су у обавези да уз пријаву доставе: фото-
копију дипломе овишој/струковној медицинског 
школи - општег смера, фотокопију уверења о 
положеном стручном испиту, фотокопију дозволе 
за рад - лиценца издата од надлежне коморе или 
решење о упису у комору - уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије 
од 6 месеци, уверење да се против кандидата не 
води истрага и кривични поступак (потврду издаје 
суд), не старије од 6 месеци, фотокопију возачке 
дозволе, кратку биографију са адресом и контакт 
телефоном.

Мајстор одржавања
УСЛОВИ: средња стручна спрема - техничког сме-
ра, IV степен стручне спреме, пожељно радно, 
искуство на наведеним пословма у здравственим 
установама. Кандидати су у обавези да уз пријаву 
доставе: оверена фотокопија дипломе о средњој 
школи - техничког смера, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 
6 месеци, уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), 
не старије од 6 месеци, кратка биографија са адре-
сом и контакт телефоном.

Спремач/спремачица
3 извршиоца

УСЛОВИ: Осмогодишња школа. Кандидати су у 
обавези да уз пријаву доставе: оверену фотокопију 
дипломе о завршеној основној школи, неовере-
на фотокопија личне карте, уверење да кандидат 
није осуђиван (уверење издаје МУП), не старије од 
6 месеци, уверење да се против кандидата не води 
истрага и кривични поступак (уверење издаје суд), 
не старије од 6 месеци, кратка биографија са адре-
сом и контакт телефоном. 

ОСТАЛО: Рок за подношење понуда је 8 дана од 
дана објављивања огласа у огласним новинама 
Националне службе за запошљавање „Послови”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће 
разматрати. Кандидати који испуњавају услове 
огласа, могу бити позвани на разговор ради пру-
жања додатних информација. Кандидат који буде 
изабран, пре закључивања уговора, дужан је да 
достави доказ о здравственој способности за рад 
на наведеним пословима. Одлука о избору ће бити 
објављена на огласној табли поред писарнице у 
приземљу Дома здравља Раковица, улица Краљи-
це Јелене број 22, Београд. Пријаве слати поштом 
на адресу: Дом здравља Раковица, 11090 Београд, 
улица Краљице Јелене број 22, са назнаком „За 
оглас”. Или лично доставити у писарницу Дома 
здравља Раковица.

ДОМ ЗДРАВЉА
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

32300 Горњи Милановац
Тихомира Матијевића 1

1) Аналитичар за јавне набавке
на одређено време ради замене 
запослене на дужем одсуству, 

породиљско одсуство, одсуство са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: стечено високо образовање на економском 
или правном факултету, знање рада на рачунару, 
најмање годину дана радног искуства на истим или 
сличним пословима.

2) Магационер
на одређено време ради замене 
запослене на дужем одсуству, 

породиљско одсуство, одсуство са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: стечено средње образовање, знање рада 
на рачунару.

Кандидати за радно место 1 уз пријаву на 
оглас достављају: кратку биографију; оверену 
фотокопију дипломе факултета, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (ако је 
чипована), доказ о радном искуству.

Кандидати за радно место 2 уз пријаву на 
оглас достављају: кратку биографију; оверену 
фотокопију дипломе средње школе, фотокопију лич-
не карте или очитане податке са личне карте (ако је 
чипована). 

ОСТАЛО: Пријаве са потребном документацијом под-
носе се у затвореној коверти, са назнаком „Пријава 
за оглас за пријем у радни однос”, поштом на адре-
су - Дом здравља Горњи Милановац, 32300 Горњи 
Милановац, Тихомира Матијевића 1, или лично у 
канцеларију бр. 310 (други спрат Дома здравља), 
сваког радног дана од 7.00 до 15.00 часова. Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
огласа на огласној табли Нациооналне службе за 
запошљавање. Послодавац може позвати кандидате 
на разговор ради добијања додатних информација и 
провере оспособљености кандидата за послове које 
би требало да обавља. Пријем у радни однос изабра-
ног кандидата биће извршен по добијању сагласнос-
ти од стране Министарства здравља. Кандидат који 
буде примљен у радни однос, у обавези је да достави 
лекарско уверење издато од стране лекара специја-
листе медицине рада. Неблаговремене, непотпуне и 
непотписане пријаве неће се разматрати.

ДОМ ЗДРАВЉА
НОВИ САД

21000 Нови Сад, Булевар цара Лазара 75

Поливалентна патронажна сестра
Опис послова: врши процену здравља, психосо-
цијалног функционисања, услова живота и иденти-
фиковање фактора ризика по здравље породице, 
промоција здравља породице и локалне заједнице 
и едукација о здравим стиловима живота свих чла-
нова породице, идентификовање вулнерабилних 
популационих групација посебно трудница, деце, 
школске деце и старијих од 65 година, укључујући 
ту и ризик њиховог занемаривања и злостављања, 
очување и унапређење здравља деце и подстицање 
њиховог правилног раста и развоја , промоција одго-
ворног родитељства и позитивног односа родитеља 
и деце још пре рођења детета, повезивање породи-
це са службама здравствене, социјалне заштите као 
и са другим структурама у заједници, а у складу са 
потребама породице, здравствени надзор и адек-
ватна интервенција над члановима породице који 
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су под посебним ризиком за здравље, као и члано-
вима породице чије је здравље нарушено, посебно 
оних старијих од 65 година, рад на терену и у кући и 
повремена вожња службеног аутомобила, неговање 
односа међусобног уважавања и поверења између 
патронажне сестре и чланова породице. Реализа-
ција циљева везаних за децу: промоција здравља, 
уз обезбеђење адекватне неге детета, подстицање 
правилног раста и развоја, превенција и смањење 
појаве злостављања и занемаривања деце, бољи 
односи и интеракција деце са родитељима, здрав-
ствени надзор над децом са посебним ризиком, еду-
кација деце и младих о здравим стиловима живо-
та, укључујући ту и превенцију болести зависности 
(пушење, алкохолизам, наркоманију) и заражавање 
вирусом хива.

УСЛОВИ: Виша медицинска школа, општи смер или 
основне струковне студије, струковна медицинска 
сестра (VI степен стручне спреме); положен стручни 
испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате 
од надлежне коморе или решења о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу). Кандидати 
могу бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (рад-
но искуство у струци, просечна оцена током школо-
вања, познавање рада у електронском здравстве-
ном картону, итд). Ако последњи дан рока пада у 
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
нарадног радног дана. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документацијом ће бити одбије-
не као неисправне. Пријаве које буду примљене у 
ДЗ Нови Сад после истека дана наведеног у овом 
огласу сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када 
су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место поливалентна патронажна сестра 
на неодређено радно време”.

Радник на заштити од пожара
Опис послова: врши ватрогасну заштиту објеката, 
имовине и људи, контролише исправност ватрогасне 
опреме и хидрантске инсталације, контролише спро-
вођење мера зашите од пожара, води евиденцију 
улаза и излаза возила из гараже, чисти снег и лед са 
главног улаза, посипа со, води књигу примопредаје 
дужности и остале прописане евиденције, а обавља 
и друге послове по налогу.

УСЛОВИ: Средња стручна школа, противпожар-
ни смер или техничке струке, (III степен стручне 
спреме); положен стручни испит из противпожарне 
заштите; посебна психофизичка и здравствена спо-
собност за рад на пословима заштите од пожара.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту. Кандидати могу бити позвани ради пружања 
додатних података који могу бити потребни за одлуку 
о пријему (радно искуство у струци, просечна оцена 
током школовања, дужина трајања школовања, итд). 
Ако последњи дан рока пада у нерадни дан (субота и 
недеља) или на дан државног празника, рок за под-
ношење пријаве истиче првог нарадног радног дана. 
Пријаве са непотпуним подацима и непотпуном доку-
ментацијом ће бити одбијене као неисправне. Пријаве 

које буду примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана 
наведеног у овом огласу сматраће се неблаговреме-
ним и неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са наз-
наком датума када су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлу-
ка о избору кандидата биће донета у року од 30 дана 
од дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на горенаведену адресу, са назнаком 
“За јавни оглас радно место радник на заштити од 
пожара на неодређено радно време”.

Референт радних односа
Опис послова: води персоналну документацију, при-
према податке о запосленима за уношење у АОП, 
обавља послове у вези пријема нових запослених, 
престанка радног однса, попуњава обрасце из области 
радних односа, припрема план коришћења годишњих 
одмора, обједињује месечне радне листе и доставља 
их на обрачун зарада, израђује и врши замену здрав-
ствених књижица, као и њихову оверу, издаје уверења 
из радних односа о подацима о којима води службену 
евиденцију, израђује потребне извештаје, а обавља и 
друге послове по налогу шефа одељења.

УСЛОВИ: Економска школа или гимназија (IV степен 
стручне спреме).

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи. Кандидати могу бити позвани 
ради пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (радно искуство у 
струци, просечна оцена током школовања, дужина 
трајања школовања, итд) Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве исти-
че првог нарадног радног дана. Пријаве са непот-
пуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду 
примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана наве-
деног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на горе наведену адресу, са назнаком 
“За јавни оглас радно место референт радних односа 
на неодређено радно време”.

Самостални администратор 
рачунарских система

у Одељењу социјалне медицине и 
здравственог васпитања

Опис послова: Врши надзор над функционисањем 
рачунара појединачно и информационих систе-
ма, врши измене система према захтеву операте-
ра, сарађује са спољним сарадницима из области 
информатике. Израђује рачунарске програме за 
потребе одељења, врши унос и рачунарску обраду 
података, врши електронску израду периодичног и 
годишњег плана рада и извештаја Дома здравља 
“Нови Сад”, врши администрацију електронског кар-
тона, учествује у изради и прикупљању података 
из електронског картона, обучава запослене за рад 
на рачунару и електронском картону, врши елек-
тронско фактурисање услуга. Припрема електрон-
ске презентације и графички дизајн. Прати потре-
бе обнављања и иновација рачунарског софтвера, 
обавља и друге послове по налогу.

УСЛОВИ: Електротехнички факултет, смер информа-
тике, природноматематички факултет, смер инфор-
матике, факултет техничких наука, (VII степен стру-
чне спреме)

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 

да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи. Кандидати могу бити позвани 
ради пружања додатних података који могу бити 
потребни за одлуку о пријему (радно искуство у 
струци, просечна оцена током школовања, дужина 
трајања школовања, итд) Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве исти-
че првог нарадног радног дана. Пријаве са непот-
пуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду 
примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана наве-
деног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на горе наведену адресу, са назна-
ком “За јавни оглас радно место самостални админи-
стратор рачунарских система у одељењу социјалне 
медицине и здравственог васпитања на неодређено 
радно време”.

Виша медицинска сестра у 
ординацији

Опис послова: врши обуку медицинских сес-
тара-приправника према утврђеном програму, 
учествује у здравственом васпитању, учествује 
у стручном усавршавању медицинских сестара, 
ради на функционалном испитивању, обавља и 
друге послове из своје струке, као и медицинске 
сестре у ординацији, прима пацијенте, отвара и 
издаје картоне, врши тријажу пацијената, припре-
ма пацијенте за преглед и по потреби асистира 
лекару код одређених прегледа и интервенција, 
врши вакцинацију и даје ординирану терапију, 
ради на апаратима који су уведени у радни про-
цес, врши стерилизацију и припрему материјала, 
инструмената и апарата за рад, води прописане 
евиденције, попуњава картоне, рецепте и остале 
обрасце, даје на фактурисање извршене услуге и 
потрошене ампулиране лекове, наплаћује услуге 
и предаје прикуљени новац,у ординацијама на 
селу обавља кућну терапију и негу, обавља и дру-
ге стручно-административне послове за потребе 
ординације. 

УСЛОВИ: Виша медицинска школа, основне струковне 
студије, виши медицинска сестра или струковна меди-
цинска сестра (VI степен стручне спреме); положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном струч-
ном испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце 
издате од надлежне коморе или решења о упису у 
комору (ако кандидат није у радном односу). Кан-
дидати могу бити позвани ради пружања додат-
них података који могу бити потребни за одлуку о 
пријему (радно искуство у струци, просечна оцена 
током школовања, познавање рада у електронском 
здравственом картону, итд). Ако последњи дан рока 
пада у нерадни дан (субота и недеља) или на дан 
државног празника, рок за подношење пријаве исти-
че првог нарадног радног дана. Пријаве са непот-
пуним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду 
примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана наве-
деног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на горе наведену адресу, са назнаком 
“За јавни оглас радно место виши физиотерапеут на 
неодређено радно време.
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Доктор медицине
3 извршиоца

Опис послова: обавља прегледе пацијената и 
упућује их на помоћне дијагностичке прегледе, 
поставља рану или дефинитивну дијагнозу, одређује 
одговарајућу терапију, упућује пацијенте на консул-
тативно-специјалистичке прегледе, на стационарно 
лечење или рехабилитацију, врши оцену здравстве-
ног стања и радне способности, упућује пацијенте на 
лекарску комисију, издаје лекарско уверење, обавља 
мале хируршке и остале интервенције, обавља кућ-
не посете, врши утврђивање смрти (мртвозорство), 
по потреби вози службени аутомобил, води пропи-
сане евиденције, обавља и друге послове у оквиру 
своје струке.

УСЛОВИ: Медицински факултет, доктор медицине 
(VII/1 степен); положен стручни испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Кандидати могу бити позвани ради пружања додат-
них података који могу бити потребни за одлуку о 
пријему (радно искуство у струци, просечна оцена 
током школовања, дужина трајања школовања, 
познавање рада у електронском здравственом кар-
тону, итд). Ако последњи дан рока пада у нерадни 
дан (субота и недеља) или на дан државног празни-
ка, рок за подношење пријаве истиче првог наред-
ног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Пријаве које буду примљене у ДЗ 
Нови Сад после истека дана наведеног у овом огла-
су сматраће се неблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су 
примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место доктор медицине на неодређено 
радно време”.

Доктор медицине
Опис послова: спроводи кућно лечење, здравстве-
ну негу и палијативно збрињавање, као и лечење 
болесника којима није неопходно болничко лечење, 
врши дијагностику и благовремено лечење пације-
ната, прописује лекове и медицинска средства, 
издаје лекарско уверење и упућује пацијента на 
инвалидску комисију, упућује пацијента у одгова-
рајућу здравствену установу према медицинским 
индикацијама, односно код лекара специјалисте и 
усклађује мишљења и предлоге за наставак лечења 
пацијента, води потпуну медицинску документацију 
о здравственом стању пацијента, повремено вози 
службени аутомобил, а обавља и друге послове у 
складу са законом.

УСЛОВИ: Медицински факултет, доктор медицине 
(VII/1 степен); положен стручни испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипло-
ме о завршеном факултету, уверење о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Кандидати могу бити позвани ради пружања додат-
них података који могу бити потребни за одлуку о 
пријему (радно искуство у струци, просечна оцена 
током школовања, дужина трајања школовања, 

познавање рада у електронском здравственом кар-
тону, итд). Ако последњи дан рока пада у нерадни 
дан (субота и недеља) или на дан државног празни-
ка, рок за подношење пријаве истиче првог наред-
ног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Пријаве које буду примљене у ДЗ 
Нови Сад после истека дана наведеног у овом огла-
су сматраће се неблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су 
примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место доктор медицине на неодређено 
радно време”.

Физиотерапеутски техничар
Опис послова: врши пријем пацијената, врши 
мерење функционалног статуса и мануелно тести-
рање мишића за дређене групе, обучава пацијен-
те у обављању вежби, даје савете за спровођење 
третмана у кућним условима, спроводи све врсте 
физикалних процедура, води рачуна о исправности 
медицинских апарата, води прописане евиденције, а 
обавља и друге послове у оквиру своје струке као и 
друге послове по налогу.

УСЛОВИ: Медицинска школа, физиотерапеутски тех-
ничар, (IV степен стручне спреме); положен стручни 
испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате 
од надлежне коморе или решења о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу). Кандидати 
могу бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (рад-
но искуство у струци, просечна оцена током школо-
вања, познавање рада у електронском здравстве-
ном картону, итд). Ако последњи дан рока пада у 
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
нарадног радног дана. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документацијом ће бити одбије-
не као неисправне. Пријаве које буду примљене у 
ДЗ Нови Сад после истека дана наведеног у овом 
огласу сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када 
су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место физиотерапеутски техничар на 
неодређено радно време”.

Медицинска сестра - техничар у 
ординацији
2 извршиоца

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје кар-
тоне, врши тријажу пацијената, припрема пацијен-
те за преглед и по потреби асистира лекару код 
одређених прегледа и интервенција, врши вакцина-
цију и даје ординирану терапију, ради на апаратима 
који су уведени у радни процес, врши стерилизацију 
и припрему материјала, инструмената и апарата за 
рад, води прописане евиденције, попуњава карто-
не, рецепте и остале обрасце, даје на фактурисање 
извршене услуге и потрошене ампулиране лекове, 
наплаћује услуге и предаје прикуљени новац,у орди-
нацијама на селу обавља кућну терапију и здрав-
ствену негу, по потреби вози службени аутомобил, 
обавља и друге стручно-административне послове 
за потребе ординације.

УСЛОВИ: Медицинска школа, медицинска сес-
тра-техничар (IV степен стручне спреме); положен 
стручни испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате 
од надлежне коморе или решења о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу). Кандидати 
могу бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (рад-
но искуство у струци, просечна оцена током школо-
вања, познавање рада у електронском здравстве-
ном картону, итд). Ако последњи дан рока пада у 
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
наредног радног дана. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документацијом ће бити одбије-
не као неисправне. Пријаве које буду примљене у 
ДЗ Нови Сад после истека дана наведеног у  овом 
огласу сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када 
су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јав-
ни оглас радно место медицинска сестра техничар у 
ординацији на неодређено радно време”.

Педијатријска сестра у 
ординацији

Опис послова: прима пацијенте, отвара и издаје кар-
тоне, врши тријажу пацијената, асистира лекару при 
прегледу пацијената, учествује у тимском раду, води 
прописане евиденције, обавља и друге послове из 
своје струке.

УСЛОВИ: Медицинска школа, педијатријска сестра 
(IV степен стручне спреме); положен стручни испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи, уверење о положеном стручном 
испиту, фотокопију дозволе за рад-лиценце издате 
од надлежне коморе или решења о упису у комо-
ру (ако кандидат није у радном односу). Кандидати 
могу бити позвани ради пружања додатних података 
који могу бити потребни за одлуку о пријему (рад-
но искуство у струци, просечна оцена током школо-
вања, познавање рада у електронском здравстве-
ном картону, итд). Ако последњи дан рока пада у 
нерадни дан (субота и недеља) или на дан државног 
празника, рок за подношење пријаве истиче првог 
наредног радног дана. Пријаве са непотпуним пода-
цима и непотпуном документацијом ће бити одбије-
не као неисправне. Пријаве које буду примљене у 
ДЗ Нови Сад после истека дана наведеног у овом 
огласу сматраће се неблаговременим и неотворене 
ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када 
су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору кан-
дидата биће донета у року од 30 дана од дана исте-
ка рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место педијатријска сестра у ординацији 
на неодређено радно време”.

Теренски техничар терапеут
Опис послова: утврђује идентитет и основ здрав-
ственог осигурања, припрема болесника за преглед 
и асистира при прегледу у кућним условима, при-
према ЕКГ апарат, припрема и упућује болесника на 
сарадњу у току снимања, снима и обележава ЕКГ-а у 
сарадњи са лекаром у кућним условима, даје парен-
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тералну терапију, превија, врши промену катетера и 
друге медицинске услуге по налогу лекара на тере-
ну ,води медицинску документацију,стара се о сте-
рилизацији инструмената, врши наплату извршених 
услуга, ради на терену и у кући пацијената и вози 
службени аутомобил, води евиденцију о извршеним 
услугама.

УСЛОВИ: Медицинска школа, медицинска сестра-тех-
ничар општег смера (IV степен стручне спреме); поло-
жен стручни испит; положен возачки испит Б катего-
рије.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, уверење о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу) и 
фотокопију возачке дозволе. Кандидати могу бити 
позвани ради пружања додатних података који могу 
бити потребни за одлуку о пријему (радно искуство 
у струци, просечна оцена током школовања, позна-
вање рада у електронском здравственом картону, 
итд). Ако последњи дан рока пада у нерадни дан 
(субота и недеља) или на дан државног празника, 
рок за подношење пријаве истиче првог нарад-
ног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Пријаве које буду примљене у ДЗ 
Нови Сад после истека дана наведеног у овом огла-
су сматраће се неблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су 
примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 
документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место теренски техничар терапеут на 
неодређено радно време”.

Возач - дистрибутер
2 извршиоца

Опис послова: врши утовар и истовар и разно-
си залихе материјала по објектима (лекова, сани-
тетског, канцеларијског и хигијене) уз прописа-
ну отпремницу, одржава хигијену у возилу, вози 
директора и друга овлашћена лица за извршавање 
службених послова, врши превоз новца и службе-
не документације, брине се и стара о исправности 
и уредности службених возила, води евиденцију 
путних налога, потрошње горива, пређених киломе-
тара, сервиса и поправки службених возила и кон-
тактира овлашћене сервисере возила.

УСЛОВИ: Средња школа (III или IV степен); возачки 
испит Б категорије.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној школи и фотокопију возачке дозволе. 
Кандидати могу бити позвани ради пружања додат-
них података који могу бити потребни за одлуку о 
пријему (радно искуство у струци, просечна оце-
на током школовања, дужина трајања школовања, 
итд). Ако последњи дан рока пада у нерадни дан 
(субота и недеља) или на дан државног празника, 
рок за подношење пријаве истиче првог нарад-
ног радног дана. Пријаве са непотпуним подацима 
и непотпуном документацијом ће бити одбијене 
као неисправне. Пријаве које буду примљене у ДЗ 
Нови Сад после истека дана наведеног у овом огла-
су сматраће се неблаговременим и неотворене ће 
се вратити пошиљаоцу, са назнаком датума када су 
примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о избору канди-
дата биће донета у року од 30 дана од дана истека 
рока за пријаву кандидата. Пријаве са потребном 

документацијом достављају се у затвореним ковер-
тама на горе наведену адресу, са назнаком “За јавни 
оглас радно место возач дистрибутер на неодређено 
радно време”.

Лабораторијски техничар
Опис послова: прима, информише и издаје смерни-
це кориснику здравствених услуга о протоколу током 
узимања материјала, отвара медицинску документа-
цију, наплаћује услуге и партиципацију, узима узор-
ке биолошког материјала и припрема га за лаборато-
ријске анализе. Припрема аутоматске анализаторе за 
рад и ради на њима, брине о исправности и хигијени 
апарата, као и радног поостора. Ради биохемијске, 
хематолошке, паразитолошке и анализе урина, упи-
сује резултате анализа, води потребну лабораторијс-
ку документацију, прописане, евиденције. Благовра-
мено предаје новац, реовно води дневни извештај 
о броју и врсти лабораторијских анализа. Обавља и 
друге послове по налогу предпостављених у окви-
ру своје струке.У дислоцираним лабораторијама и у 
стану боленика: узоркује материјал на терену, транс-
портује га до матичне лабораторије у којој се обавља 
примопредаја истог. Врши транспорт биолошког 
материјала између организационих јединица лабо-
торијске службе, разноси требовања, обавештења и 
остали матријал. 

УСЛОВИ: Медицинска школа, смер лабораторијски 
техничар (IV степен стручне спреме); положен струч-
ни испит.

ОСТАЛО: Избор између пријављених кандидата 
врши се на основу приложене документације из које 
се цени испуњеност услова. Кандидати су обавезни 
да доставе писану пријаву на оглас са краћом био-
графијом. Уз пријаву поднети фотокопију дипломе 
о завршеној средњој школи, уверење о положеном 
стручном испиту, фотокопију дозволе за рад-лицен-
це издате од надлежне коморе или решења о упи-
су у комору (ако кандидат није у радном односу). 
Кандидати могу бити позвани ради пружања додат-
них података који могу бити потребни за одлуку о 
пријему (радно искуство у струци, просечна оцена 
током школовања, познавање рада у електронском 
здравственом картону, итд). Пријаве са непотпу-
ним подацима и непотпуном документацијом ће 
бити одбијене као неисправне. Пријаве које буду 
примљене у ДЗ Нови Сад после истека дана наве-
деног у овом огласу сматраће се неблаговременим и 
неотворене ће се вратити пошиљаоцу, са назнаком 
датума када су примљене у ДЗ Нови Сад. Одлука о 
избору кандидата биће донета у року од 30 дана од 
дана истека рока за пријаву кандидата. Пријаве са 
потребном документацијом достављају се у затворе-
ним ковертама на горе наведену адресу, са назнаком 
“за јавни оглас радно место лабораторијски техни-
чар на неодређено радно време”. Ако последњи дан 
рока пада у нерадни дан (субота и недеља) или на 
дан државног празника, рок за подношење пријаве 
истиче првог наредног радног дана.

СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА
ПСИХИЈАТРИЈСКЕ БОЛЕСТИ

„КОВИН” У КОВИНУ
Ковин, Цара Лазара 253

тел. 013/741-234
факс: 013/741-166

1. Доктор медицине
на одређено време, најдуже до 3 

месеца, због повећаног обима посла

УСЛОВИ: завршен медицински факултет, VII сте-
пен стручне спреме, звање доктор медицине, без 
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези 
да доставе: пријаву са кратком биографијом; фото-
копију дипломе о завршеном медицинском факулте-
ту, звање доктор медицине, уверење о положеном 
стручном испиту.

2. Виши санитарни техничар
на одређено време, до повратка 

запослене са трудничког - 
породиљског одсуства

УСЛОВИ: завршене основне струковне студије првог 
степена, звање виши санитарни техничар, без обзи-
ра на радно искуство. Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву са кратком биографијом; фотоко-
пију дипломе о завршеним струковним студијама, 
звање - виши санитарни техничар, фотокопија уве-
рења о положеном стручном испиту.

3. Медицинска сестра - техничар
на одређено време, најдуже до 3 

месеца, због повећаног обима посла
2 извршиоца

УСЛОВИ: завршена средња медицинска школа, без 
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву са кратком биографијом; фотоко-
пију дипломе завршеној средњој медицинској школу, 
фотокопију уверења о положеном стручном испиту.

4. Медицинска сестра - техничар
на одређено време, до повратка 

запослене са породиљског одсуства
УСЛОВИ:  завршена средња медицинска школа, без 
обзира на радно искуство. Кандидати су у обавези да 
доставе: пријаву са кратком биографијом. Кандида-
ти су у обавези да доставе: пријаву са кратком био-
графијом; фотокопију дипломе завршеној средњој 
медицинској школу, фотокопију уверења о положе-
ном стручном испиту.

5. КВ радник (берберин - фризер)
на одређено време најдуже до 3 

месеца
УСЛОВИ: завршена школа, без обзира на радно иску-
ство. Кандидати су у обавези да доставе: пријаву са 
кратком биографијом; фотокопију дипломе о завр-
шеној стручној спреми.

ОСТАЛО: Изабрани кандидати су у обавези да доста-
ве лекарско уверење. Пријаве са потребним докази-
ма достављају се на горе наведену адресу, у року од 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
„Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се разматрати.

ОПШТА БОЛНИЦА КРУШЕВАЦ
37000 Крушевац, Косовска 16

1) Инструментарка
за рад у Одсеку операционе сале у 
Служби гинекологије и акушерства 

са неонатологијом, на одређено 
време 3 месеца, због повећаног 

обима посла
УСЛОВИ: Средња медицинска школа општег или 
гинеколошко акушерског смера и положен стручни 
испит, IV степен, поседовање лиценце за рад. 

2) Радни терапеут
за рад у Служби за психијатрију, 
на одређено време 3 месеца, због 

повећаног обима посла
УСЛОВИ: Виша медицинска школа, смер за радне 
терапеуте и положен стручни испит, VI/1 степен, 
поседовање лиценце за рад. 

3) Медицински техничар - 
лаборант

за рад у Служби микробиолошке 
дијагностике, на одређено време 3 

месеца, због повећаног обима посла
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УСЛОВИ: Средња медицинска школа смер за лабо-
раторијског техничара и положен стручни испит, IV 
степен, поседовање лиценце за рад. 

ОСТАЛО: кандидати подносе: молбу за пријем и био-
графију, са адресом, контакт телефоном, оверену 
фотокопију дипломе, оверену фотокопију уверења 
о положеном стручном испиту, фотокопију личне 
карте или очитане податке са личне карте (уколико 
је чипована), фотокопију извода из матичне књиге 
венчаних (уколико су дипломе или уверења издати 
на девојачко презиме), oверену фотокопију лицен-
це издате од надлежног органа. Пријавом на оглас 
кандидат даје своју сагласност за обраду података 
о личности у сврхе избора за пријем у радни однос. 
Подаци се не могу користити у друге сврхе. Изабра-
ни кандидати пре заснивања радног односа дужни 
су да доставе лекарско уверење као доказ о здрав-
ственој способности за послове за које се заснива 
радни однос. Рок за подношење пријава 8 дана од 
дана објављивања у огласима у публикацији „Посло-
ви“ Националне службе за запошљавање. Уколико 
изабрани кандидат не достави наведена документа у 
остављеном року, са њим се неће закључити уговор 
о раду. Оглас је објављен и на web сајту Министар-
ства здравља Републике Србије. Непотпуне и небла-
говремене пријаве неће се разматрати. Пријаву 
доставити у затвореној коверти са назнаком „За 
оглас“ са називом и редним бројем радног места за 
које се конкурише, на горенаведену адресу.

    Ветерина    

FM PHARM DOO
24000 Суботица, Браће Радић 74

e-mail: fmpharm@tippnet.rs

Ветеринар
у производњи ветеринарских 
лекова, пробни рад 6 месеци

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, дипломира-
ни ветеринар, пожељно радно искуство али није 
услов; познавање рада на рачунару (Microsoft Office). 
Слање биографија на и-мејл. Оглас је отворен до 
13.01.2018. године.

      Пољопривреда  

ДОО “ЛОКВЕ”
Локве, Лењинова 96

Руководилац заштите биља
пробни рад 12 месеци

УСЛОВИ: пољопривредни факултет, смер зашти-
та биља; возачка дозвола Б категорије; енглески 
језик, почетни ниво; познавање рада на рачунару 
(Windows, MS Office, Интернет); радно искуство није 
битно. За посао можете конкурисати слањем своје 
биографије на и-мејл: nenad.sarac@gaspetrol.rs, осо-
ба за контакт: Ненад Шарац. Оглас је отворен до 
01.03.2018. године.

      Индустрија и грађевинарство

АКЦИОНАРСКО ДРУШТВО
МЕТАНОЛСКО-СИРЋЕТНИ 

КОМПЛЕКС КИКИНДА
Кикинда, Милошевачки пут бб

тел. 0230/423-732
e-mail: a.galic@msk.co.rs

Интерни ревизор 
на одређено време

УСЛОВИ: дипломирани економиста са лиценцом 
овлашћеног интерног ревизора; 5 година радног 
искуства у привреди. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу да се јаве на контакт телефон, лице 
за контакт: Александар Галић.

“ABC FOOD” AD
25233 Руски Крстур
Иве Лоле Рибара 91
тел. 064/6495-241

Технолог у производњи
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломира-
ни инжењер прехрамбене технологије, дипломира-
ни хемичар, хемичар/мастер хемичар, дипломирани 
биохемичар, биохемичар/мастер биохемичар; VI/2 
степен стручне спреме, струковни биохемичар, пре-
рађивачи хране и пића; VI/1 степен стручне спреме, 
инжењер прехрамбене технологије.

Машински инжењер за 
одржавање

на одређено време 3 месеца
УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани 
машински инжењер, мастер инжењер машинства; 
VI/1 степен стручне спреме, машински инжењер. 
Обука за електронско пословање.

Електроинжењер одржавања
на одређено време 3 месеца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, електроме-
ханичарски технолог експлоатације електричних 
машина, уређеја и постројења - специјалиста, дипло-
мирани инжењер електротехнике за енергетику; 
VI/1 степен стручне спреме, електромеханичарски 
оперативни технолог експлоатације опреме произ-
водних машина и погона - специјалиста.

Комерцијалиста
на одређено време 3 месеца

3 извршиоца
УСЛОВИ: VI/2 или VI/1 степен стручне спреме.
ОСТАЛО: возачка дозвола Б категорије, основна 
информатичка обука (Windows, Word, Excel, Explorer, 
Outlook), енглески језик - почетни ниво; шест месе-
ци радног искуства. Пробни рад у трајању од једног 
месеца. Пријаве слати на e-mail: zjzoran@yahoo.com. 
Трајање конкурса до попуне.

„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, машин-
ске струке (оператер на CNC машинама); обавезно 
радно искуство у траженом занимању - минимум 2 
године; рад на рачунару: MS Office пакет - средњи 
ниво; енглески језик - средњи ниво; пробни рад 1 
месец. Рад у сменама. Трајање конкурса: до попу-
не радног места. Кандидати могу своје пријаве да 
пошаљу поштом, мејлом или да се јаве на телефон 
послодавца. Лице за контакт: Марина Костић.

AMD-MONTAGE ДОО
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

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

Заваривач (TIG)
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
50 извршилаца

Опис посла: варење свих врста метала поступцима TIG.

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).

Цевар - изометричар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
20 извршалаца

Опис посла: монтажа цеви, склапање цевовода, мон-
тажа 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); 
познавање изометрије (скице, нацрти)

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повра-
так након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни 
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно радно 
време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до попу-
не. Кандидати могу своје пријаве да доставе путем 
поште, мејлом или да се јаве на телефон послодав-
ца. Лице за контакт: Нина Јанкелић.

AMD-MONTAGE DOO
Стара Пазова, Ћирила и Методија 15

е-mail: info.gradjevinari@amd-montage.com

Грађевински инжењер статичар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: вођење градилишта у Немачкој, орга-
низација градње, организација градилишта, брига о 
терминима извођења; самостална израда статичких 
прорачуна.

УСЛОВИ: висока стручна спрема, VII степен струч-
не спреме; радно искуство у траженом занимању, 
минимум 60 месеци; обавезно знање рада на рачу-

Први
утисак је

најважнији
будите

испред свих
Подршка

запошљавању
особа са

инвалидитетом
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нару - МS Office пакет, Интернет, AutoCAD; обавез-
на возачка дозвола Б категорије; обавезно знање 
немачког језика - виши ниво.

Грађевински пословођа
место рада Немачка, на одређено 

време - 12 месеци
2 извршиоца

Опис посла: руковођење радницима на градилишту, 
контрола квалитета и детаља изведбе.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у 
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); обавезно 
знање немачког језика - средњи ниво.

Фасадер
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење фасадерских радова у грађе-
винарству.

УСЛОВИ: средња стручна спрема; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

Зидар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
5 извршилаца

Опис посла: извођење зидарских радова у грађеви-
нарству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 60 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

Монтер суве градње
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење свих врста гипсаних радова.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

Керамичар
место рада Немачка, на одређено 

време 12 месеци
3 извршиоца

Опис посла: извођење керамичких радова на пројек-
тима у иностранству.

УСЛОВИ: образовање небитно; радно искуство у 
траженом занимању минимум 48 месеци; пожељна 
возачка дозвола Б категорије (није услов); пожељно 
знање немачког језика (није услов).

ОСТАЛО: обезбеђен превоз до Немачке, као и повра-
так након завршеног пројекта; обезбеђен смештај и 
превоз од смештаја до посла; обезбеђени потребни 
здравствени прегледи за рад у Немачкој; пуно рад-
но време - 40 сати недељно. Трајање конкурса: до 
попуне. Кандидати могу своје пријаве да доставе 
путем имејла, лице за контакт: Нина Јанкелић.

„ЕНАЛ-ЕЛЕКТРО“ ДОО
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 електро-
инсталација, електро-енергетске и мернорегулацио-
не опреме 

УСЛОВИ: III или IV степен стручне спреме, елек-
тро струке; радно искуство: небитно. Теренски рад, 
обезбеђен смештај, обезбеђен превоз, обезбеђена 
исхрана, осмочасовно радно време. Трајање конкур-
са: до попуне радног места. Кандидати могу да се 
јаве на телефон послодавца. 

„ФЕРБИЛД” ДОО БЕОГРАД
Београд, Водоводска 158

тел. 064/8412-149
e-mail: mile.kovacevic@ferbild.rs

Тесар
на одређено време - 3 месеца, место 
рада: изградња ауто-пута, Коридор 

10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-
Лајковац

10 извршилаца
УСЛОВИ: тесар, III степен стручне спреме, радно 
искуство најмање 3 године.

Армирач
на одређено време - 3 месеца, место 
рада: изградња ауто-пута, Коридор 

10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-
Лајковац

10 извршилаца
УСЛОВИ: армирач, III степен стручне спреме, радно 
искуство најмање 3 године.

Помоћни грађевински радник
на одређено време - 3 месеца, место 
рада: изградња ауто-пута, Коридор 

10 - Пирот и Коридор 11 - Љиг-
Лајковац

10 извршилаца
УСЛОВИ: од I степена стручне спреме, без обзира на 
радно искуство.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
теренски рад, радно место са повећаним ризиком, 
рад ван просторија послодавца. Конкурс је отворен 
до попуне радних места. Кандидати могу да се јаве 
на горенаведени број телефона, особа за контакт 
Миле Ковачевић или да на наведену и-мејл адресу 
доставе радну биографију.

PKC WIRING SYSTEMS DOO
11300 Смедерево, Шалиначка бб

Оператер производње
пробни рад од 6 месеци

20 извршилаца
УСЛОВИ: најмање III степен стручне спреме, без 
обзира на занимање, ради се у сменама укључујући 
и ноћни рад, рад се обавља у стајаћем положају, 
трака је покретна, монтажа производа обавља се на 
основу упутстава, кандидати не смеју бити далтонис-

ти, предвиђено је психолошко тестирање кандидата, 
а превоз је обезбеђен. Оглас је отворен до попуне 
радних места. Конкурсна документација се доставља 
на адресу.

          Саобраћај и везе

„РЕБУС ПЛУС“ ДОО
Београд - Вождовац, Друге српске армије 3

тел. 060/7679-022
e-mail: boban.saponjic@rebusplus.co.rs

Возач теретног возила са 
приколицом

место рада: Београд, Ваљево, 
Сремска Митровица, Рума, Инђија, 
Стара Пазова, на одређено време

30 извршилаца

УСЛОВИ: возач, III степен стручне спреме, радно 
искуство 12 месеци; возачка дозвола Е категорије. 
Рад у сменама, ноћни рад, обезбеђен превоз, обез-
беђен смештај, обезбеђена исхрана, дужина рад-
ног времена 45 сати недељно. Трајање конкурса: 
до попуне. Разговор са послодавцем организован 
сваког радног дана од 08 до 15 часова, на адреси: 
29. новембар 1, Београд - Звездара. Кандидати могу 
своје радне биографије да доставе путем поште, 
мејлом или да се јаве на наведени број телефона, 
лице за контакт: Бобан Шапоњић.

„КНЕЗ ПЕТРОЛ“ ДОО БЕОГРАД
Београд, Царице Јелене 28

e-mail: nenad.stanojevic@knezpetrol.com

Возач цистерне
3 извршиоца

место рада: Параћин, Бор, 
Крагујевац, Краљево, Ужице, Нови 

Сад, Лесковац, Врање, Панчево, 
Смедерево, Чачак, Ниш, Београд - 

Земун

УСЛОВИ: I степен стручне спреме, радно искуство 
пожељно, возачка дозвола Е категорије, положен 
ADR испит. Трајање конкурса: до попуне. Кандидати 
могу доћи на разговор на горенаведену адресу, од 
понедељка до петка, од 08.30 до 09.00 часова или 
своје радне биографије да доставе путем поште или 
мејлом, лице за контакт: Ненад Станојевић. 

Национална служба
за запошљавање

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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“АУТО ЦЕНТАР КАДИЈА” ДОО
24000 Суботица, Бајнатска 20

тел. 066/325-588
e-mail: kadija.ac@gmail.com 

Возач у међународном 
транспорту

пробни рад 3 месеца

УСЛОВИ: Било који степен стручне спреме у било 
ком занимању без обзира на радно искуство; возач-
ка дозвола Б категорије. Теренски рад. Слање био-
графија на и-мејл, ближе информације на контакт 
телефон. Оглас је отворен до 13.01.2018. године.

„РАПИД” ДОО
Рума, Веска Дугошевића 90

тел. 022/430-510, 063/318-470
(понедељак - субота 7-15 часова)

e-mail: rapidruma@yahoo.com

Машиниста на броду
место рада: Београд, пробни рад 1 

месец

Опис посла: одржавање мотора на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство у траженом занимању; овлашћење за 
машинисту на техничком пловном објекту.

Морнар
место рада: Београд, пробни рад 1 

месец

Опис посла: послови морнара на броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство у траженом занимању; положен испит за 
морнара.

Руковалац техничког пловног 
објекта

место рада: Београд, пробни рад 1 
месец

Опис посла: самостално управљање техничким 
пловним објектом.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство у траженом занимању; овлашћење о оспо-
собљености - руковалац техничког пловног објекта.

Заповедник брода унутрашње 
пловидбе врсте А

место рада: Београд, пробни рад 1 
месец

Опис посла: управљање техничким пловним објек-
том, заповедање, одржавање реда и безбедности на 
броду.

УСЛОВИ: образовање небитно; обавезно радно 
искуство у траженом занимању; овлашћење за запо-
ведника брода врсте А.

ОСТАЛО: обезбеђен смештај, обезбеђена исхрана, 
обезбеђен превоз. Трајање конкурса: до попуне. 
Кандидати могу своје пријаве да пошаљу имејлом 
или да се јаве на контакт телефон послодавца, лице 
за контакт: Милош Сучевић, Горан Ушљебрка.

                    Наука и образовање

БЕОГРА Д

ОШ “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ”
11000 Београд, Милана Ракића 1

тел. 011/2886-150

Наставник техничког и 
информатичког образовања

на одређено време, ради замене 
одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник географије
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

године

УСЛОВИ: Кандидат поред општих услова за засни-
вање радног односа треба да испуњава и посебне 
услове прописане одредбама члана 139, 140 и чла-
на 144 став 1 и став 2 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/2017) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи. Потпуном пријавом сматра се пријава која 
садржи: попуњени пријавни формулар на званич-
ној интернет страници Министарства, са одштампа-

ним пријавним формуларом; доказ о држављанству 
Републике Србије (уверење о држављанству и извод 
из матичне књиге рођених); оверен препис или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом образовању; 
доказ о неосуђиваности прибавља сам кандидат и 
саставни је део пријаве на конкурс. Пријаве послати 
на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код 
секретара школе, телефон број: 011/2886-150.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ХЕМИЈСКИ ФАКУЛТЕТ

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

Доцент за ужу научну област 
Биохемија

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, докторат из 
научне области за коју се кандидат бира и други 
услови утврђени Законом о високом образовању и 
Статутом Хемијског факултета.

Асистент за ужу научну област 
Аналитичка хемија

на одређено време од 3 године

Асистент за ужу научну област 
Биохемија

на одређено време од 3 године
УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, студент доктор-
ских студија и други услови утврђени Законом о висо-
ком образовању и Статутом Хемијског факултета.
ОСТАЛО: пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова конкурса (биографија, списак радова, 
диплома о одговарајућој школској спреми, потвр-
да надлежног органа да кандидат није осуђиван са 
правним последицама за кривична дела у смислу 
Закона о високом образовању и остало) достављају 
се на наведену адресу Факултета, у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“НЕВЕНА ПОПОВИЋ”

Београд - Гроцка, Булевар револуције 19
тел. 011/8500-128

e-mail: omsgrocka@gmail.com

Наставник српског 
традиционалног певања

на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник корепетиције
на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник виолине
на одређено време, ради замене 
одустне запослене преко 60 дана

2 извршиоца

Наставник флауте
на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

Наставник солфеђа
на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: одговарајуће образовање; психичка, физич-
ка и здравствена способност за рад са децом и уче-
ницима; да кандидат није осуђиван правноснажном 

САЈМОВИ 
ЗАПОШЉАВАЊА

ЗАКОН О ОСНОВАМА СИСТЕМА
ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА

Услови за пријем у радни однос

Члан 139

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

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

судом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање мало-
летног 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 сао-
браћаја и против човечности и других доба-
ра заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за 
које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање;
4) има држављанство Републике Србије;
5) зна српски језик и језик на којем остварује 

образовно-васпитни рад.

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

1 тач. 1), 3)-5) овог члана саставни су део 
пријаве на конкурс, а доказ из става 1 тачка 
2) овог члана прибавља се пре закључења 
уговора о раду.
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пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за 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 заштићених међународним правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; уверење о држављанству; знање српског јези-
ка. Кандидати треба да испуњавају услове из члана 
139 и 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС“ бр. 88/17 и 2/17). Кан-
дидати доносе одштампан и попуњен пријавни фор-
мулар са званичне странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја; оверену фотокопију 
дипломе; уверење о држављанству Републике Србије 
(не старије од шест месеци), извод из матичне књиге 
рођених и извод из казнене евиденције при надлеж-
ној полицијској управи МУП-а као и доказ да имају 
знање српског језика. Пре закључења уговора о раду 
подносе и доказ о испуњености услова из члана 139 
ст. 1 тач. 2 Закона о основама система образовања 
и васпитања (односно да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом). Рок за 
подношење пријава је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће 
се разматрати. Пријаве се подносе на горенаведену 
адресу, у секретаријату школе, или се шаљу поштом, 
са повратницом, уз назнаку “За конкурс”.

ИСПРАВКА КОНКУРСА
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Војводе Степе 305

Конкурс објављен објављен 20.12.2017. годи-
не у публикацији „Послови”, исправља се 
у делу УСЛОВИ, за радно место: наставник 
страног језика за за ужу научну област Фран-
цуски језик на одређено време од 4 године; 
тако што уместо: VIII степен стручне спреме, 
научни назив доктора наука, исправно треба 
да гласе:

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, про-
фесор француског језика.

ВИСОКА ЗДРАВСТВЕНА ШКОЛА 
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

У БЕОГРАДУ
11080 Земун, Цара Душана 254

Извршилац у звању вишег 
предавача област Медицина ужа 

научна област Козметологија
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Докторат медицинских наука - фармација, 
искуство у настави 5 година. Општи и посебни усло-
ви предвиђени су Законом о високом образовању, 
Статутом школе и Правилником о систематизацији 
радних места. Пријаве на конкурс са биографијом, 
изводом из матичне књиге рођених, овереним 
дипломама, уверењем о држављанству и другим 
прилозима којима кандидат доказује да испуњава 
услове конкурса подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремено достављене пријаве неће се разма-
трати.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФИЗИЧКИ ФАКУЛТЕТ
Београд, Студентски трг 12-16
тел. 011/7158-151, 7158-177

Ванредни професор за ужу 
научну област Компјутерска 

физика
на одређено време за период од 5 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, научни степен 
доктора наука из уже научне области за коју се бира, 
научни, односно стручни радови, у свему у складу 
са Законом о високом образовању („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/2017), Статутом и Правилницима Физичког 
факултета и Универзитета у Београду; неосуђива-
ност за кривична дела из члана 72 став 4 Закона о 
високом образовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/2017).

ОСТАЛО: Пријава треба да садржи: биографију, ове-
рени препис дипломе, опис досадашње наставне 
активности, опис досадашње научне активности, 
преглед научних резултата, списак наставних и 
научних публикација, списак цитата, најважније пуб-
ликације. Пријаву је потребно доставити у штампа-
ној и едитабилној електронској форми (tex или doc 
формат) у складу са темплејтом, који се налази на 
сајту Физичког факултета www.ff.bg.ac.rs. Пријаву са 
доказима о испуњености услова конкурса, доставити 
Деканату Физичког факултета, Београд, Студентски 
трг бр. 12-16 (3. спрат соба 652) у року од 15 дана од 
дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Студентски трг 12-16

тел. 011/2027-809

Асистент практичне наставе за 
ужу научну област Рачунарство и 

информатика
на одређено време од 36 месеци

УСЛОВИ: студент докторских студија који је студије 
првог и другог степена завршио са укупном просеч-
ном оценом најмање 8,00 или VII/2 степен стручне 
спреме; академски назив магистар наука. Уз молбу 
за конкурисање потребно је поднети биографију; 
оверену копију дипломе и уколико кандидат поседу-
је и списак научних радова и сепарате истих.

Ванредни професор за ужу 
научну област Алгебра и 

математичка логика
на одређено време од 60 месеци

Ванредни професор за ужу 
научну област Астрофизика

на одређено време од 60 месеци

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме; доктор наука 
из области за коју се бира. Уз молбу за конкурисање 
потребно је поднети биографију, 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 Секретаријат факултета сваког радног дана 
од 10-15 часова од дана објављивања конкурса.

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН
БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА 

АКАДЕМИЈА
ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО,
ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ

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

Сарадник у звању асистента из 
уже научне области Економија и 

финансије
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: услови за избор сарадника утврђени су 
Законом о високом образовању и Статутом Београд-
ске банкарске академије. Уз пријаву на конкурс доста-
вити: биографију; извод из матичне књиге рођених; 
уверење о држављанству; оверене копије диплома 
о претходно стеченим звањима; уверење о неосуђи-
ваности и списак објављених радова. Пријаву и тра-
жену документацију доставити у физичком и елек-
тронском облику на наведену адресу, кабинет 209/
II или на e-mail: office@bba.edu.rs. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати.

ПРВА СПОРТСКА
КОШАРКАШКА ГИМАНЗИЈА 

КОЛЕЏ БЕОГРАД
11250 Београд - Железник

Стјепана Ступарца 15а
e-mail: office@koledz-beograd.rs

Наставник ликовне културе
са 10% радног времена

УСЛОВИ: Уз пријаву приложити: биографију; увре-
рење о држављанству РС; извод из матичне књиге 
рођених; оверену фотокопију дипломе; потврду о 
знању језика, ако настава није слушана на српском 
језику. Услови: одговарајуће високо образовање 
одређеног занимања, сходно чл. 140 Закона о основа-
ма система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17); психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да лице није осуђи-
вано правноснажном пресудом за кривично дело за 
које је изречена безусловна казна затвора у трајању од 
најмање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна српски језик и језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Кандидати треба да имају одго-
варајуће високо образовање одређеног занимања, 
према Правилнику о степену и врсти образовања 
наставника, стручних сарадника и помоћних настав-
ника у Гимназији. Знање енглеског језика. Рок за 
пријављивање је 8 дана од дана објављивања огла-
са. Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и дос-
тављање документације која није у складу са наведе-
ним неће се узети у разматрање. Пријаве на конкурс 
слати на горенаведену адресу.

Посао се не чека, 
посао се тражи www.nsz.gov.rs

Подршка
запошљавању

особа са
инвалидитетом
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ПОЉОПРИВРЕДНИ ФАКУЛТЕТ

11080 Земун, Немањина 6

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора 

за ужу научну област Опште 
воћарство

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

Наставник за избор у звање и на 
радно место редовног професора 

за ужу научну област Наука о 
конзервисању

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

Наставник за избор у звање 
и на радно место редовног 

професора за ужу научну област 
Пољопривредна ботаника

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

Наставник за избор у звање 
и на радно место ванредног 

професора за ужу научну област 
Наука о преради ратарских 

сировина
на одређено време од 5 година

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

Наставник за избор у звање и 
на радно место доцента за ужу 
научну област Пољопривредна 

ботаника
на одређено време од 5 година

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

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су Законом о висо-
ком образовању, Правилником о начину и поступку 
стицања звања и заснивања радног односа настав-
ника Универзитета у Београду, Правилником о мини-
малним условима за стицање звања наставника на 
Универзитету у Београду и Статутом факултета у 
складу са којима ће бити извршен избор пријавља-
них кандидата. Пријаве на конкурс са доказима о 
испуњености услова конкурса: биографија, списак 
радова, диплома о одговарајућој стручној спре-
ми, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству, потврда надлежног органа да кан-
дидат није под истрагом (документа у оригиналу 
или овереном препису и не старија од 6 месеци) 
достављају се на горенаведену адресу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће бити разматране. Кон-
курс је отворен 15 дана.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ФАКУЛТЕТ ПОЛИТИЧКИХ 

НАУКА
11000 Београд, Јове Илића 165

тел. 011/3092-999

Наставник страног језика за 
научну област Страни језици, 

наставни предмет Енглески језик
на одређено време од 4 године

УСЛОВИ: Кандидати треба да имају стечено висо-
ко образовање првог степена, филолошки факул-
тет - студијска група Енглески језик и књижевност, 
објављене стручне радове у одговарајућој области, 
способност за наставни рад, као и да испуњавају 
услове предвиђене Законом о високом образовању 
(“Сл. гласник РС”, бр. 88/17), Статутом факултета 
и Правилником о организацији и систематизацији 
послова на Универзитету у Београду - Факултету 
политичких наука за избор у звање наставника стра-
ног језика. Уз пријаву доставити: биографију; овере-
ну фотокопију дипломе; очитану/копију личне карте 
кандидата; списак објављених научних и стручних 
радова у одговарајућој области и објављене радо-
ве; доказ о способности за наставни рад - потврда о 
педагошком искуству на високошколским установа-
ма. Уколико кандидат за избор у звање наставника 
страног језика нема педагошког искуства, способ-
ност за наставни рад мери се на основу квалитета 
посебног јавног предавања коме присуствују и чла-
нови Комисије за писање извештаја.

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са доказима о испуње-
ности услова доставити на адресу Факултета поли-
тичких наука, Београд, Јове Илића 165 у року од 
15 дана од дана објављивања конкурса. Уз пријаву 
кандидати су дужни да доставе и својеручно потпи-
сану 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 БЕЗБЕДНОСТИ
11000 Београд, Господара Вучића 50

тел. 011/6451-843

Ванредни професор за ужу 
научну област Студије одбране 

за наставни предмет Логистика у 
систему националне безбедности
са 30% радног времена, на одређено 

време од 5 година
УСЛОВИ : Доктор наука одбране, безбедности и 
заштите; односно доктор наука - науке безбедно-
сти или доктор техничких наука; VIII степен стручне 
спреме. Уз пријаву кандидат подноси: биографију, 
оверену фотокопију дипломе, списак научних радо-
ва, као и радове.

ОСТАЛО: Остали услови утврђени су одговарајућим 
одредбама Закона о високом образовању (“Сл. глас-
ник РС” бр. 88/2017) и Статутом Факултета безбед-
ности. Пријаве кандидата са прилозима подносе се 
Универзитету у Београду - Факултету безбедности, 
Господара Вучића бр. 50, лично или путем поште у 
року од 15 дана од дана објављивања конкурса.

ФАРМАЦЕУТСКИ ФАКУЛТЕТ
11000 Београд, Војводе Степе 450

тел. 011/3974-349

Редовни професор за ужу научну 
област Медицинска биохемија

за рад на факултету
2 извршиоца

УСЛОВИ : VIII степен стручне спреме, научни назив 
доктора наука из области за коју се бира, завршен 
фармацеутски факултет.

ОСТАЛО: Поред наведених услова, кандидати тре-
ба да испуњавају и друге услове предвиђене одред-
бама Закона о високом образовању и Статутом 
Фармацеутског факултета. Пријаве са доказима о 
испуњавању услова конкурса (у складу са Правил-
ником о начину и поступку стицања звања и засни-
вања радног односа наставника Универзитета у 
Београду, Правилником о минималним условима за 
стицање звања наставника Универзитета у Београ-

ду, Статутом Фармацеутског факултета и Правил-
ником о ближим условима избора у звање настав-
ника на Фармацеутском факултету), подносе се 
Архиви факултета лично или путем поште, Војводе 
Степе 450, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурса.

ПУ ДЕЧИЈИ ВРТИЋ „ПЧЕЛИЦЕ”
11070 Нови Београд

Булевар Арсенија Чарнојевића 68
тел. 065/268-20-02, 062/474-104

Медицинска сестра - васпитач
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, медицинска сес-
тра васпитачког или педијатријског смера. Пријаве 
слати на e-mail: vrticpcelice@gmail.com.

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ

Београд, Краљице Марије 16

1) Наставник у звању ванредног 
професора на одређено време од 

5 година или у звању редовног 
професора на неодређено 

време за ужу научну област 
Термомеханика

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 118 Статута Машинског факултета.

2) Наставник у звању доцента 
на одређено време од 5 

година или у звању ванредног 
професора на одређено време од 
5 година за уже научне области 

Механизација и Транспортно 
инжењерство - конструкције и 

логистика
УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 118 Статута Машинског факултета.

3) Наставник у звању 
доцента, за ужу научну област 

Термомеханика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: Завршен машински факултет, VIII степен 
стручне спреме, доктор наука и други услови утврђе-
ни чланом 75 Закона о високом образовању и чла-
ном 118 Статута Машинског факултета.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс доставити: биогра-
фију, оверене преписе диплома стечених у земљи 
или решења о признавању страних високошколских 
исправа о одговарајућој стручној спреми, списак 
радова и сепарате објављених радова и потписану 
Изјаву о 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 бр.16, 11120 Београд 35, 
соба 121, у року од 15 дана од дана објављивања 
конкурсa.

Национална служба
за запошљавање
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Наука и образовање

ГРАЂЕВИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ
Београд, Булевар Краља Александра 73

тел. 011/3218-553

1) Редови професор за ужу 
научну област Информационе 

технологије у грађевинарству и 
геодезији

2) Ванредни професор за уже 
научне области Премер и 

уређење земљишне територије 
и Моделирање и менаџмент у 

геодезији
на одређено време од 5 година

3) Ванредни професор за ужу 
научну област Менаџмент и 

технологија грађења
на одређено време од 5 година

4) Доцент за уже научне области 
Механика тла и Геотехника 

саобраћајница
на одређено време од 5 година

5) Асистент - студент докторских 
студија, за ужу научну област 

Математика
на одређено време од 3 године

2 извршиоца
УСЛОВИ: општи услови: за радна места 1, 2, 3, 4 - 
VIII степен стручне спреме, докторат из уже научне 
области којој наставни, предмет припада; за радно 
место 5 - VII/1 степен стручне спреме из уже научне 
области за коју се бира (студент докторских студија), 
у складу са чланом 84 став 1 Закона о високом обра-
зовању („Сл. гласник РС“, бр. 88/17).

ОСТАЛО: Кандидати, поред општих услова, тре-
ба да испуњавају и услове предвиђене одредбама 
Закона о високом образовању, Статута Универзи-
тета у Београду и Статута Грађевинског факултета 
Универзитета у Београду, као и других општих ака-
та Универзитета и Факултета. Уз пријаву доставити 
биографију са подацима о досадашњем раду, спи-
сак научних радова и оверен препис диплома. Рок 
за пријављивање је 15 дана од дана објављивања 
кoнкурса. Непотпуне и неблаговремено достављене 
пријаве неће се узети у разматрање.

БОР

ТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ У БОРУ
19210 Бор, Војске Југославије 12

Универзитетски наставник у 
звању ванредног професора 
за ужу научну област Хемија, 

хемијска технологија и хемијско 
инжењерство

на одређено време, изборни период 
у трајању од 5 година

УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, као и Правил-
ником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у Бео-
граду, кандидат треба да испуњава и следеће посеб-
не услове за рад: VIII степен стручне спреме, доктор 
техничких наука у области хемијске технологије, са 
завршеним техничким факултетом, одсека неорган-
ске хемијске технологије. Остали услови утврђени су 
одредбом члана 74 Закона о високом образовању 

(“Сл. гл. РС”, бр. бр 88/2017) и члана 104, 105 и 108 
Статута Техничког факултета у Бору као и Правил-
ника о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у Бео-
граду

Универзитетски наставник у 
звању ванредног професора за 

ужу научну област Индустријски 
менаџмент

на одређено време, изборни период 
у трајању од 5 година

2 извршиоца
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Зако-
ном и Статутом Техничког факултета, као и Правил-
ником о стицању звања и заснивању радног односа 
универзитетских наставника на Универзитету у Бео-
граду, кандидат треба да испуњава и следеће посеб-
не услове за рад: VIII степен стручне спреме, докто-
рат техничких наука из научне области индустријски 
менаџмент, са завршеним техничким факултетом. 
Остали услови утврђени су одредбом члана 74 Зако-
на о високом образовању (“Сл. гл. РС”, бр 88/2017) и 
члана 104, 105 и 108 Статута Техничког факултета 
у Бору као и Правилника о стицању звања и засни-
вању радног односа универзитетских наставника на 
Универзитету у Београду.

ОСТАЛО: Уз пријаву, неопходно је доставити доказе 
о испуњености услова конкурса (биографија, списак 
радова, копије научних и стручних радова, диплома 
о одговарајућој стручној спреми, извод из матичне 
књиге рођених, уверење о држављанству, потврда 
надлежног органа непостојања сметње из члана 72 
став 4 Закона о високом образовању (казнена еви-
денција МУП-а), документа у оригиналу или овере-
ном препису и не старија од шест месеци). Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве на конкурс са доказима о испуњавању усло-
ва конкурса, достављају се на горенаведену адре-
су. Рок за пријаву по конкурсу је 15 дана од дана 
објављивања.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА
19320 Кладово, Младост 1

тел./факс: 019/801-065
e-mail: tehskola@kladovonet.com

Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, 
до повратка запослене са одсуства 

са рада ради неге детета, са 72,22% 
радног времена

УСЛОВИ: Одговарајуће високо образовање (чл. 140 
ЗОСОВ и чл. 2 Правилника о врсти стручне спре-
ме наставника, стручних сарадника и помоћних 
наставника у стручним школама “Сл. гласник РС”, бр. 
5/91. 11/2008, 9/2013, 6/2014); психичка, физичка и 
здравствена спосоибност за рад са децом и ученици-
ма; да кандидат није осуђиван правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; држављанство Републике Србије; да 
кандидат зна српски језик на којем се остварује обра-
зовно-васпитни рад. 

ОСТАЛО: Кандидат попуњава формулар који се 
налази на званичној интернет страници Министар-
ства просвете, науке и технолошког развоја, и уз 

одштампани и попуњени пријавни формулар школи 
достављаја следећу документацију: диплому о стече-
ном високом образовању; доказ о неосуђиваности; 
уверење о држављанству Републике Србије; извод из 
матичне књиге рођених; писмени доказ (уверење или 
сертификат) да је кандидат положио испит из српског 
језика одговарајуће високошколске установе, којим 
потврђује да зна језик на коме се остварује образов-
но-васпитни рад, тј. српски језик, уколико је одгова-
рајуће образовање стекао на страном језику; кратке 
биографске податке са важеће личне карте. Доказ о 
здравственој спобности за рад са децом и ученицима, 
кандидат прибавља и доставља школи, након избора, 
а пре закључења уговора о раду. Уколико кандидат 
подноси копије наведених докумената, исте морају 
бити оверене. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. По извршеном избору, 
односно након доношења решења о избору кандида-
та од стране Конкурсне комисије, кандидати незадо-
вољни решењем Конкурсне комисије, биће писмено 
обавештени у законском року, како би искористили 
своје право на правну заштиту.

ГЊИЛАНЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„КРАЉ МИЛУТИН“
38205 Косовска Грачаница

тел. 038/64-079

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: 1) поседовање одговарајућег високог обра-
зовања (члан 140 ст. 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања), за наставника, педагога 
или психолога, и то за рад у школи оне врсте и под-
ручја рада којој припада школа; 2) испуњеност услова 
за пријем у радни однос у установи (члан 139 Зако-
на о основама система образовања и васпитања); 
3) дозвола за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника; 4) обука и положен испит за директора 
установе; 5) најмање осам година рада у установи, 
на пословима образовања и васпитања, после стече-
ног одговарајућег образовања. 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; доказ о знању српског језика 
и језика на којем се изводи образовно-васпитни рад 
(осим кандидата који су одговарајуће образовање 
стекли на тим језицима); оверен препис/фотокопију 
документа о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту; доказ о неосуђиваности и о непо-
стојању дискриминаторног понашања; потврду о 
радном искуству; доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања (само кандидати који су претходно обављали 
дужност директора установе); оверен препис/фотоко-
пију лиценце за директора установе (ако је кандидат 
поседује); преглед кретања у служби са биографским 
подацима (необавезно); доказе о својим стручним и 
организационим способностима (необавезно); Рок за 
пријаву: 15 дана од објављивања конкурса. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се узети у разма-
трање.

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ЧАЧАК

УСТАНОВА ЗА КУЛТУРУ, 
УМЕТНОСТ И

ВАНШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР

ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ
32300 Горњи Милановац

Трг кнеза Михаила 1

Директор
на период од четири године

УСЛОВИ: сходно члану 33 Статута, за кандидата за 
директора утврђују се следећи услови: висока струч-
на спрема (одговарајуће високо образовање на сту-
дијама другог степена - дипломско академске студије 
- мастер, специјалистичке струковне студије или спе-
цијалистичке академске студије или високо образо-
вање на основним студијама у трајању од најмање 
четири године); да кандидат има најмање пет годи-
на радног искуства у струци; да се против кандидата 
не води истрага и да није подигнута оптужница за 
кривична дела која се гони по службеној дужности, 
као и да није осуђиван за кривична дела која га чине 
недостојним за обављање дужности директора; 
знање једног светског језика; држављанство Репу-
блике Србије; општа здравствена способност. Сход-
но члану 34 конкурсна документација треба да садр-
жи следеће доказе: предлог програма рада и развоја 
Установе за период од четири године, диплому или 
уверење о стеченој стручној спреми, радну књижи-
цу, односно други доказ о радном искуству (уговори, 
потврде и др.) из којих се може утврдити на којим 
пословима и с којом стручном спремом је стечено 
радно искуство, биографију која садржи податке о 
досадашњем раду и оствареним резултатима, уве-
рење да кандидат није правоснажно осуђиван, уве-
рење о држављанству Републике Србије (не старије 
од шест месеци), извод из матичне књиге рођених, 
фотокопију личне карте. Докази из става 1 овог 
члана прилажу се у оригиналу или копији овереној 
код надлежног органа. Доказе из става 1 тач. 6 и 7 
овог члана дужна је да прибави Установа у складу 
са прописима којима се уређује управни поступак. 
У случају да доказе из става 3 овог члана не може 
да прибави Установа, исте ће прибавити кандидат. 
Управни одбор Културног центра обавља разго-
воре са кандидатима, и у року од 30 дана од дана 
завршетка конкурса, доставља оснивачу записник 
о обављеним разговорима и образложени предлог 
листе кандидата, са мишљењем о стручним и орга-
низационим способностима сваког кандидата. При-
ликом састављања листе кандидата, Управни одбор 
ће ценити и следеће чињенице: да кандидат познаје 
пословање установа културе; да кандидат поседује 
руководеће искуство на пословима у области култу-
ре; квалитет предложеног програма рада и развоја 
Културног центра, из поднете конкурсне документа-
ције. Ако УО утврди да нема кандидата који испуња-
ва услове да уђе у изборни поступак, сматра се да 
конкурс није успео. Конкурс је отворен 15 дана од 
дана од дана објављивања у публикацији „Посло-
ви“. Пријаве на конкурс са доказима о испуњености 
услова, доставити на адресу Културни центар, 32300 
Горњи Милановац, Трг кнеза Михаила 1, са назнаком 
„За конкурс”. Неблаговремене, недопуштене, нера-
зумљиве или непотпуне пријаве уз које нису прило-
жени сви докази, Управни одбор одбацује закључ-
ком, против кога се може изјавити жалба оснивачу, 
у року од три дана од дана достављана закључка. 
Жалба не задржава извршење закључка. О одлуци 
оснивача о именовању директора обавештава се 
сваки учесник конкурса.

ЈАГОДИНА

ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
35230 Ћуприја, Лоле Рибара 1/2

Шеф Одсека за опште и техничке 
послове

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме, најмање 10 
година радног искуства на руководећим местима, 
општи и посебни услови предвиђени Законом о раду 
и Статутом Високе медицинске школе струковних 
студија у Ћуприји. 

ОСТАЛО: Пријаве на конкурс са биографијом и при-
лозима којима кандидат доказује да испуњава усло-
ве конкурса, подносе се у року од 8 дана од дана 
објављивања на адресу: Висока медицинска школа 
струковних студија Ћуприја, Лоле Рибара 1/2. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

ПУ “ПИОНИР”
35000 Јагодина, Вука Караџића 4

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора предшколске уста-
нове може да буде лице које испуњава услове про-
писане чланом 122 чланом 139 и чланом 140 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС” бр. 88/17 у даљем тексту: Закон). 
Кандидат треба да испуњава следеће услове: 1) да 
има одговарајуће образовање: за директора може 
бити изабрано лице које има образовање за васпи-
тача или стручног сарадника из члана 140 ст. 1 и 2 
односно одговарајуће високо образовање и то: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет 
односно групе предмета, студије другога степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне мулстидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбијују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука, на основним студијама 
у трајању од најмање четири године, по прописима 
који суи уређивали високо образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године. Кандидат који има образовање 
из тачке 1 подтачка 2 мора да има завршене студије 
првог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групу предмета. 
Поред овог потребно је да кандидат има и дозволу 
за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
обуку и положен испит за директора установе и нај-
мање осам година рада у предшколској установи на 
пословима васпитања и образовања након стеченог 
одговарајућег образовања. Кандидат за директора 
предшколске установе , може да буде и лице које 
има одговарајуће образованње за васпитача из чла-
на 140 став 3 Закона односно одговарајуће високо 
образовање на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем. Поред овог потребно 
је да кандидат има и дозволу за рад на наставни-
ка, васпитача и стручног сарадника, обуку и поло-
жен испит за директора установе и најмање десет 
година рада у предшколској установи на пословима 
васпитања и образовање након стеченог одгова-
рајућег образовања; 2) да има психичку физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма. 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-

вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик. Комисија за избор директора цениће 
и доказ о резултату стручно-педагошког надзора у 
раду кандидата (извештај просветног саветника). 
Ако се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно педгошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. 

ОСТАЛО: Рок за пријављивање кандидата на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања у листу “Посло-
ви”. Уз пријаву на конкурс кандидати треба да при-
ложе: оригинал или оверену фотоокопију извода из 
матичне књиге рођених са холограмом, оригинал 
или оверену фотокопију уверења о држављанству 
(не старије од 6 месеци), уверење из суда да против 
кандидата није покренут кривични поступак, донета 
наредба о спровођењу истраге, покренута оптуж-
ница или донето решење о одређивању притвора 
(оригинал и не старије од шест месеци, оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, оригинал или оверену фотокопију уверења о 
положеном испиту за лиценцу или стручном испиту, 
уверење о положеном испиту за директора (прија-
ва која не садржи уверење о положеном испиту за 
директора установе неће се сматрати непотпуном, а 
изабрани кандидат ће бити у обавези да у законском 
року положи испит за директора установе, оригинал 
или оверену фотокопију доказа о резултатима струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника) ако кандидат поседује, ори-
гинал или оверену фотокопију доказа о резултати-
ма стручно-педагошког надзора установе и оцену 
спољашњег вредновања/само за кандидате на кон-
курсу који су претходно обављали дужност дирек-
тора установе; доказ о радном стажу у установи на 
пословима васпитања и образовања, након стеченог 
образовања, преглед кретања у служби са бигораф-
ским подацима. Докази о испуњеносит услова из 
ставова 1, 4 и 5 конкурса подносе се уз пријаву на 
конкурс. Доказ о психичкој. физичког и здравственој 
способности за рад са децом и ученицима (не старије 
од шест месеци - став 2 конкурса) подноси изабрани 
кандидат пре закључења уговора о међусобним пра-
вима и обавезама директора установе. Уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона о 
основама васпитања и обазовања (став 3 конкурса) 
прибавља Установа. Пријаву са потребном докумен-
тацијом доставити на горенаведену адресу, или пре-
дати лично секретару, установе радним данима од 
9.00 до 15.00. Пријаву са потребном документацијом 
доставити у затвореној коверти са назнаком “Прија-
ва на конкурс за избор директора”. Ближе информа-
ције о конкурсу могу се добити у Правној служби ПУ 
„Пионир“ на телефон 035/226-630. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.

КИКИНДА

ОСНОВНА МУЗИЧКА ШКОЛА
“СТЕВАН МОКРАЊАЦ”

24400 Сента, Главна 36
тел. 024/812-812

Секретар школе
на одређено време, ради замене 
запослене, за време спречености 
за рад због одржавања трудноће, 

породиљског одсуства и одсуства са 
рада ради неге детета

УСЛОВИ: Кандидат треба: 1) да има образовање из 
области правних наука - завршене студије другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), однос-
но образовање стечено на основним студијама у 

www.nsz.gov.rs



   |  Број 757 | 27.12.2017. Национална служба за запошљавање • www.nsz.gov.rs34 

Наука и образовање

трајању од најмање 4 године по по пропису који 
је уређивао високошколско образовање до 10. сеп-
тембра 2005. године; 2) да поседује дозволу за рад 
секретара (лиценца); 3) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; 4) 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 5) да има држављанство Републике 
Србије; 6) да има знање српског и мађарског језика. 
Докази о испуњености услова из тач. 1), 3)-5) овог 
члана саставни су део пријаве на конкурс, а доказ из 
става 1 тачка 2) овог члана прибавља се пре закљу-
чења уговора о раду.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс приложити: кратку 
радну биографију, диплому или оверену фотоко-
пију дипломе о стеченој стручној спреми, уверење 
о држављанству или оверену фотокопију, извод из 
матичне књиге рођених, оверену фотокопију дипло-
ма о стеченом средњем, вишем или високом обра-
зовању на мађарском језику или положеном испиту 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Пријаве на конкурс слати  на адресу: Основна музич-
ка школа „Стеван Мокрањац” Сента, Главна 36, са 
назнаком „За конкурс”. Рок за подношење пријава 
је 15 дана од дана објављивања конкурса. Неком-
плетне и неблаговремене пријаве неће се узимати 
у разматрање.

ОШ “ЈОВАН ПОПОВИЋ”
23300 Кикинда, Краља Петра I 63

тел. 0230/400-390

Спремачица
са 75% радног времена, на одређено 
време, до повратка стално запослене 

са неплаћеног одсуства
Опис посла: Одржава хигијену у школским прос-
торијама и школском дворишту, заједнички чисти 
двориште, травњаке испред школе и негује засад у 
травњаку, одржава и негује цвеће у школској згра-
ди и дворишту, одржава и чисти санитарне чворо-
ве, чисти и стара се о проходности тротоара испред 
школе, дворишта и степеништа за време снежних 
падавина, одржава и чисти ивентар и другу опрему 
којом рукују или се налазе у просторијама које одр-
жава, пријављује оштећења и кварове на инстала-
цијама, инвентару и другој опреми домару и секре-
тару, обавља курирске послове, дежура на својим 
теренима , чува опрему, уџбенике и одећу ученика 
док су у школи, звони за почетак и крај школског 
часа, за почетак и крај одмора.

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање у складу са Правилником о критеријуми-
ма и стандардима за финансирање установе која 
обавља делатност основног образовања, који је 
донет у складу са чланом 156 став 4 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. глас-
ник РС“, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15 - аутентично 
тумачење, 68/15 и 62/16 - УС), који је ступио на сна-
гу даном објављивања у „Службеном гласнику РС“, 
од 23.08.2016.године, заведен под бројем 110-00-
00298/2016-04, као и правилником о организацији 
и систематизацији послова и радних задатака у ОШ 
“Јован Поповић” у Кикинди, који предвиђа да спре-
мачица има завршену минимум основну школу; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, родитељима и колекти-
вом-запосленима у школи; да није осуђивана пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
члану 120 ст. 1 тачка 3 Закона о основама система 

образовања и васпитања и члана 16 став 3 Правил-
ника о организацији и систематизацији радних места 
и радних задатака (да није осуђиван правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца или за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскрвљење, за кривично 
дело примање мита или давање мита, за кривично 
дело из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом 
без обзира на изречену кривичну санкцију и за које 
није у складу са законом утврђено дискриминатор-
ско понашање; да је држављанин РС и да зна језик 
на коме се остварује рад у образовно-васпитној уста-
нови-основној школи. 

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
достави: оригинал или оверену копију дипломе о 
стеченом образовању, оригинал или оверену копију 
држављанства (не старије од 6 месеци), извод из 
матичне књиге рођених, фотокопију или очита-
ну личну карту, радну биографију уколико је има. 
Опште лекарско уверење прилаже изабрани канди-
дат приликом заснивања радног односа. Кандидат 
такође прилаже доказ о неосуђиваности из суда, 
тужилаштва и СУП-а. Пријаве се подносе на горе-
наведену адресу школе са насзнаком “За конкурс”. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети 
у разматрање.

КРАГУЈЕВАЦ

ОШ “МИЛОЈЕ СИМОВИЋ”
Драгобраћа, 34000 Крагујевац

тел. 034/582-106

Педагошки асистент
на одређено време, до краја школске 

2017/2018. године
УСЛОВИ: IV степен стручне спреме, познавање ром-
ског језика, савладан програм обуке за педагошког 
асистента, држављанство Републике Србије, да кан-
дидат није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима (доказ се подноси пре 
закључења уговора о раду), да зна српски језик и 
језик на којем се остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Кандидат је дужан да сходно одредбама 
чл. 154 и 155 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17) 
којима је прописано да приликом подношења апли-
кација на конкурс за пријем у радни однос у уста-
нови кандидат попуњава формулар на званичној 
интернет страници Министарства-www.mpn.gov.rs 
и потребну документацију заједно са одштампаним 
пријавним формуларом достави установи: оригинал 
или оверену фотокопију дипломе о стеченом образо-
вању, уверење о држављанству, оригинал или ове-
рену фотокопију извода из матичне књиге рођених, 
оверену фотокопију уверења о завршеној обуци за 
педагошког асистента, радну биографију, извод из 
казнене евиденције полицијске управе као доказ 
о неосуђиваности. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се узимати у обзир. Пријаве 
слати на адресу: ОШ “Милоје Симовић” Драгобраћа. 
Ближе информације се могу добити код секретара 
школе на горенаведени телефон.

КРАЉЕВО

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
„РАДОСТ”

36210 Врњачка Бања, Хероја Чајке 20
тел. 036/611-344

Васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене, преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом и 
ако има: 1) одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена (основне академске, односно 
струковне и специјалистичке струковне студије), на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академске 
студије), студијама у трајању од три године као и одго-
варајуће више образовање, образовање из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина стечено 
на високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих најмање 
по шест бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и шест бодова праксе у установи, 
у складу са европским системом преноса бодова; 2) 
психичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом; 3) да није осуђивано правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање 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 човечности и других добара заштићених 
међународним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђе-
но дискриминаторно понашање; 4) да има држављан-
ство Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

Медицинска сестра - васпитач
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене, преко 60 дана, до 
повратка запослене са породиљског 

одсуства и одсуства са рада ради 
неге детета

2 извршиоца
УСЛОВИ: У радни однос у установи може да буде 
примљено лице под условима прописаним законом 
и ако има: 1) одговарајуће образовање - средњу 
медицинску школу васпитачког смера и лице које 
има одговарајуће више, односно високо образовање 
на студијама првог степена (основне струковне сту-
дије или специјалистичке струковне студије) на који-
ма је оспособљено за рад са децом јасленог узрас-
та-васпитач; 2) психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; 3) да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) да има држављанство 
Републике Србије; 5) да зна српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Потпуном пријавом сматра се својеруч-
но потписана пријава која садржи: потпуну лич-
ну и радну биографију са адресом и контакт теле-
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фоном; диплому о стеченом образовању; доказ да 
има образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања од 
најмање 30 бодова,од којих најмање по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дис-
циплина и шест бодова праксе у установи, у складу 
са Европским системом преноса бодова; извод из 
матичне књиге рођених (са холограмом); уверење о 
држављанству РС; уверење да кандидат није осуђу-
ван (уверење МУП-а); ако кандидат није стекао одго-
варајуће образовање на српском језику - уверење да 
је положио испит из српског језика са методиком 
по програму одговарајуће високошколске установе. 
Пријавни формулар (образац) кандидати преузи-
мају са сајта Министарства просвете, науке и тех-
нолошког развоја РС, део „Ново на сајту” на адреси: 
http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/
FORMULAR-ZA KONKURISANJE.doc. Кандидати под-
носе документа у оригиналу или оверене копије (не 
старије од 6 месеци). Потребну документацију, зајед-
но са одштампаним формуларом, доставити устано-
ви. Сви остали документи су саставни део пријаве 
на конкурс. Пре закључења уговора о раду кандидат 
доставља доказ којим потврђује да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом. 
Конкурсна комисија доноси решење о избору канди-
дата у року од 8 дана од дана обављеног разгово-
ра са кандидатима, а по добијању резултата психо-
лошке процене способности за рад са децом. Рок за 
подношење пријаве је 8 дана од дана објављивања 
у публикацији „Послови”. Непотпуне и неблаговре-
мено достављене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве се шаљу поштом (са повратницом) на горе-
наведену адресу, са назнаком „За конкурс” или се 
предају лично, секретару установе.

ОШ “МИРКО ЈОВАНОВИЋ”
34000 Крагујевац, Незнаног јунака 8

тел. 034/300-333

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана, до 
повратка са породиљског одсуства и 

одсуства са рада ради неге детета
2 извршиоца

УСЛОВИ: Кандидати треба да испуњавају следеће 
услове: да имају одговарајуће високо образовање, у 
складу са чланом 140 Закона о основама образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” бр. 88/17) и Правил-
ником о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи (“Сл. гласник 
- Просветни гласник РС”, бр. 11/12, 15/13, 2/16,11/16, 
2/17 и 3/17), да имају психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(доказ о томе доставља кандидат који буде изабран 
пре потписивања уговора о раду), да нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да имају држављанство 
Републике Србије, да знају језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад (уколико образовање није 
стечено на српском језику, кандидат доставља доказ 
одговарајуће високошколске установе надлежне за 
издавање таквих докумената о познавању језика на 
коме се изводи образовно-васпитни рад).

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар који се преузима са 
интернет странице Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја доставити и следећа документа 
којима доказују да испуњавају услове конкурса: ове-
рену фотокопију дипломе о стеченом одговарајућем 

образовању у складу са чл. 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17) и Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи (“Сл. гласник - Просветни гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 2/17 и 3/17), извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија), 
уверење о држављанству Републике Србије (ори-
гинал или оверена фотокопија), доказ да кандидат 
није правноснажном пресудом осуђиван за кривич-
но дело из чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Сл. гласник РС”, 
бр. 88/17), доказ о познавању српског језика подно-
се кандидати који нису стекли диплому на српском 
језику. Оверене фотокопије не могу бити старије од 
6 месеци. Кандидати достављају школи одштампа-
ни пријавни формулар и потребну документацију 
на адресу школе. Рок за пријављивање је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Неблаговремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Телефон за контакт је 034/300-333, а контакт особа 
је Јелена Миловановић - секретар школе.

ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУКА

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

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Хирургија

на одређено време 5 година
УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одго-
варајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Социјална 

медицина
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира и завршена одго-
варајућа специјализација.

Наставник у звању доцента за 
ужу научну област Клиничка 

фармација
на одређено време 5 година

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет, докторат 
из научне области за коју се бира.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу, Правилником о начину и поступку засни-
вања радног односа и стицању звања наставника 
Универзитета у Крагујевцу и Статутом Факултета 
медицинских наука у Крагујевцу, у складу са који-
ма ће бити извршен избор пријављених кандида-
та. Уз пријаву на конкурс потребно је доставити и: 
биографију, фотокопију оверених диплома, списак 
стручних и научних публикација и по један приме-
рак тих публикација, а за кандидате који су радном 
односу на Факултету медицинских наука у Крагује-
вцу и потврду Комисије за квалитет о педагошком 
раду. Упуством за примену, начин достављања, 
попуњавања и утврђивања релевантних доку-
мената које кандидат доставља у току поступка 
избора у звање Универзитета у Крагујевцу (http: 
//www.kg.ac.rs/Docs/Upustvo_KPP_Izbor_u_zvanje.
docx) И Одлуком о изменама и допунама Упутства 
(http: //www.kg.ac.rs/Docs/Odluka_o_izmenama_i_
dopunama_uputstva_Izbor_u_zvanje.pdf), утврђена 
је обавеза кандидата да релевантна документа 
која прилаже ради оцене испуњености општих 
услова,као и обавезних и изборних елемена-
та прописаних чланом 8. Правилником о начину 
и поступку заснивања радног односа и стицању 
звања наставника Универзитета у Крагујевцу дос-

тави и у електронској форми (на компакт диску - 
CD). Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од дана 
објављивања у публикацији “Послови”.

Истраживач сарадник за ужу 
научну област Хистологија и 

ембриологија
на одређено време 4 године

УСЛОВИ: Завршен медицински факултет са укупном 
просечном оценом најмање 8, уписане докторске 
академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одред-
бама Закона о високом образовању (“Сл. гласник 
РС” бр. 88/2017), Закона о научноистраживачкој 
делатности (“Сл. гласник РС” бр. 110/2005, 50/2006, 
18/2010 и 112/2015), Статутом Универзитета у Кра-
гујевцу и Статутом Факултета медицинских наука 
у Крагујевцу , у складу са којима ће бити извршен 
избор пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним доктор-
ским студијама у текућој школској години, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација 
у складу са упутством које се налази на страници 
Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_
izbor.php. Сву конкурсну документацију са докази-
ма о испуњености услова конкурса,  кандидати су у 
обавези да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску-CD). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

Сарадник у настави за ужу 
научну област Клиничка 

фармација
на одређено време 1 година

УСЛОВИ: Завршене Интегрисане академске студије 
медицине са укупном просечном оценом најмање 8 
и уписане докторске академске студије.

ОСТАЛО: Услови утврђени одговарајућим одредба-
ма Закона о високом образовању (“Сл. гласник РС” 
бр. 88/2017), Статутом Универзитета у Крагујевцу 
и Статутом Факултета медицинских наука у Кра-
гујевцу, у складу са којима ће бити извршен избор 
пријављених кандидата. Уз пријаву на конкурс 
доставити: биографију, потврду о уписаним доктор-
ским студијама у текућој школској години, фотоко-
пију оверених диплома, списак стручних и научних 
публикација и по један примерак тих публикација 
у складу са упутством које се налази на страници 
Факултета http://www.medf.kg.ac.rs/dokumenti_za_
izbor.php. Сву конкурсну документацију са доказима 
о испуњености услова конкурса, сви кандидати су у 
обавези да доставе и у електронској форми (на ком-
пакт диску - CD). Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Рок за пријаву је 15 дана од 
дана објављивања.

СРЕДЊА ШКОЛА
”ЂУРА ЈАКШИЋ”

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

Педагог
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидати морају испуњавати услове за 
пријем у радни однос утврђене чланом 139 Закона о 
основама система образовања и васпитања (“Служ-
бени гласник РС” број 88/17), и то: 1) да имају одго-
варајуће образовање, 2) да имају психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма, 3) да нису осуђивани правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као 
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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, 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 пона-
шање; 4) да имају држављанство Републике Србије, 
5) да знају српски језик и језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Услови из става 1 члана 
139 Закона о основама система образовања и вас-
питања доказује се приликом пријема у радни однос 
и проверавају се у току рада. Докази о испуњености 
услова из става 1 тачке 1, 3 и 5 члана139 Закона о 
основама система образовања и васпитања саставни 
су део пријаве на конкурс а из става 1 тачка 2 овог 
члана пре закључивања уговора о раду.

ОСТАЛО: Документа потребна за конкурс: оригинал 
или оверена копија дипломе, односно уверење којим 
се доказује одговарајуће високо образовање, ориги-
нал уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци, одговарајући доказ којим се доказује познавање 
језика на коме се остварује образовно-васпитни рад 
сходно члану 139 став 1 тачке 5 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени гласник 
РС” број 88/17), уверење да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Рок за подношење пријава је 8 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве се подносе у 
затвореним ковертама, непосредно школи или препо-
рученом поштом на адресу Средња школа ,,Ђура Јак-
шић”, 34210 Рача, Карађорђева 94, са назнаком „Кон-
курс за посао“. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање.

КРУШЕВАЦ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“НАША РАДОСТ”

37230 Александровац, Болничка 3
тел. 037/3552-083

Васпитач
на одређено време, ради замене 
одсутне запослене преко 60 дана

УСЛОВИ: Кандидат треба да има одговарајуће обра-
зовање, одговарајуће високо образовање на сту-
дијама првог степена, студијама другог степена, 
студијама у трајању од три године, одговарајуће 
више образовање; психичку, физичку и здравстве-
ну 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
да има држављанство РС; да зна српски језик и језик 
на коме се остварује образовни-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас са основним биограф-
ским подацима кандидат треба да приложи доказе 
о испуњености услова: оверену фотокопију дипло-

ме о стеченом образовању, доказ да је стекао одго-
варајуће образовање на српском језику на коме 
се остварује васпитно-образовни рад; уверење о 
држављанству; извод из матичне књиге рођених 
(оригинал или оверене копије); уверење 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање (оригинал). Доказ да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима кандидат прибавља пре закључења уговора о 
раду. Документација не сме бити старја од 6 месеци. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну докумен-
тацију, заједно са одштампаним пријавним форму-
ларом достављају установи. Рок за пријављивање је 
8 дана од дана објављивања огласа у публикацији 
“Послови”. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање. Пријаве са потребном 
документацијом доставити на адресу ПУ са назнаком 
“За оглас”.

ШОСО “ВЕСЕЛИН НИКОЛИЋ”
Крушевац, Луке Ивановића 17

тел. 037/446-700

Наставник разредне наставе - 
олигофренолог

на одређено време, до повратка 
одсутног запосленог

УСЛОВИ: да кандидат има одговарајуће образовање 
за рад са децом ментално ометеном у развоју - оли-
гофренолог и то: високо образовање на студијама 
другог степена или на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године а 
у складу са чл. 140 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања („Сл. гл. РС” 88/17); да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за кри-
вична дела примање или давање мита; за кривична 
дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије; да зна српски језик и језик на коме се оства-
рује образовно васпитни рад. Кандидати попуња-
вају пријавни формулар који се налази на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Попуњени и одштампани фор-
мулар кандидати достављају са потребном докумен-
тацијом (оверене фотокопије) о испуњавању услова 
из конкурса за радно место за које конкурише. Доказ 
о поседовању психичке,физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење) подноси се пре закључења уговора о раду. 
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разма-
трати у поступку избора кандидата. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријаве са потреб-
ном документацијом слати на горенаведену адресу.

„ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”
3700 Крушевац, Војислава Илића 5

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене 

одустне запослене преко 60 дана, до 
поврaтка раднице са породиљског 
одсутва и одсутва ради неге детета

УСЛОВИ: послове наставника српског језика могу да 
обављају лица у складу са Правилником о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): профе-
сор српског језика и књижевности; професор српс-
ког језика и књижевности са општом лингвистиком; 
професор српске књижевности и језика; професор 
српске књижевности и језика са општом књижев-
ношћу; дипломирани филолог српског језика са 
јужнословенским језицима; дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима; професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижев-
ност; професор, односно дипломирани филолог за 
југословенску књижевност и српскохрватски језик; 
професор српскохрватског језика и опште лингвис-
тике; професор за српскохрватски језик са јужносло-
венским језицима; професор српскохрватског језика 
са источним и западним словенским језицима; про-
фесор српскохрватског језика и југословенске књи-
жевности за наставу у школама у којима се обра-
зовно-васпитни рад изводи на мађарском, односно 
русинском или румунском језику; професор, однос-
но дипломирани филолог за југословенску и општу 
књижевност; професор југословенске књижевности 
са страним језиком; дипломирани филолог за књи-
жевност и српски језик; дипломирани филолог за 
српски језик и књижевност; професор српског језика 
и књижевности у одељењима за националне мањи-
не; професор српског језика и српске књижевности; 
дипломирани компаратиста; мастер филолог (сту-
дијски програми: Српски језик и књижевност, Српска 
књижевност и језик, Српска књижевност и језик са 
општом књижевношћу, Српски језик, Српска књи-
жевност, Српска филологија (српски језик и линг-
вистика), Српска књижевност и језик са компара-
тистиком); мастер професор језика и књижевности 
(студијски програми: Српски језик и књижевност, 
Српска књижевност и језик, Српска књижевност и 
језик са општом књижевношћу, Српски језик, Срп-
ска књижевност, Српска филологија (српски језик 
и лингвистика), Филологија, модули: Српски језик и 
Српски језик и компаративна књижевност); профе-
сор српскохрватског језика и књижевности; мастер 
филолог из области филолошких наука; професор 
југословенске књижевности и српског језика.

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одустне запослене преко 60 дана, до 
повратка раднице са породиљског 
одсутва и одсутва ради неге детета

УСЛОВИ: послове наставника разредне наставе могу 
да обављају лица у складу са Правилником о степе-
ну и врсти образовња наставника и стручних сарад-
ника у основној школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): 
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.

УСЛОВИ: степен стручне спреме у складу са чланом 
140 Закона о основама система образовања и вас-
питања (“Сл. гл. РС” 88/17) односно високо образо-
вање стечено 1. на студијама другог степена (мас-
тер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
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за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од три годи-
не или вишим образовањем (оригинал или оверена 
фотокопијa докуметације) и Правилника о степену и 
врсти образовања наставника и стручних сарадника 
у основној школи („Сл. гл. РС”, бр. 11/2012, 15/2013, 
2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017). На осно-
ву члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гл. РС”, бр. 88/17) у радни однос 
могу бити примљена лица, под условима прописа-
ним законом ако: 1) имају одговарајуће образовање 
(оригинал или оверена фотокопија дипломе); 2) 
имају психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима; 3) нису осуђивани 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) имају држављанство 
Републике Србије (оригинал или оверена фотоко-
пија уверења о држављанству Републике Србије и 
извода из матичне књиге рођених); 5) знају језик на 
коме се остварује образовно-васпитни рад.(доказ су 
обавези да доставе само кандидати који образовање 
нису стекли на српском језику) - доказује се потвр-
дом одговарајуће високошколске установе да је кан-
дидат положио испит из српског језика. 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 закљу-
чења уговора о раду. Кандидати попуњавају пријав-
ни формулар (на званичној интернет страници 
Министарства просвете), а потребну документацију, 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања. Не благовремене 
и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Документацију слати на адресу школе.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ДОБРИЦА ЋОСИЋ”

Трстеник, 37245 Велика Дренова бб
тел. 037/725-110

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: одговарајуће образовање из члана 140 
став 1 и 2 Закона о основама система образовања и 
васпитања (“Сл. гласник РС”, 88/2017) за наставни-
ка основне школе, за педагога и психолога; дозвола 
за рад наставника, педагога и психолога; најмање 8 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; психичка, физичка и здравствена способ-
ност за рад са децом и ученицима; да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 

у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; држављанство Републике Србије; знање срп-
ског језика. Кандидати достављају следеће доказе о 
испуњености услова: оверен препис дипломе факул-
тета; оверену фотокопију уверења о положеном 
стручном испиту или лиценце; потврду о најмање 
осам година рада у установи на пословима образо-
вања и васпитања, након стеченог одговарајућег 
образовања; уверење о држављанству РС и извод 
из матичне књиге рођених, издат у последњих шест 
месеци или трајне важности; биографске податке 
(посебно: кретање у служби и радна биографија), 
са евентуалним прилозима којима доказује струч-
не, педагошке, организационе и друге способности, 
обавезно извештај просветног саветника о раду 
кандидата (ако постоји), а лице које је предходно 
обављало дужност директора дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Кандидатима ће 
бити достављено решење о избору директора по 
овом конкурсу, у складу са чланом 60 став 8 Закона о 
основама система образовања и васпитања. Пријаве 
са доказима слати на горенаведену адресу. Додатне 
информације се могу добити посредством горенаве-
деног телефона.

ЛЕСКОВАЦ

ОСНОВНА ШКОЛА
“МИЛУТИН СМИЉКОВИЋ”

16000 Лесковац, Винарце
тел. 016/253-349

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане у члану 122 и 139 чла-
ну 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гл. РС“ бр. 88/2017) 
у даљем тексту Закона. За директора школе може 
бити изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање 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 интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или педагошких наука, (2) на основ-
ним студијама у трајању од 4 године по пропису који 
је уређивао високо образовање до 10. септембра 
2005. године; да испуњава услове за наставника те 
врсте школа и подручја рада за педагога и психолога 
школе; да има дозволу за рад директора установе и 
најмање осам година рада у установи на послови-
ма образовања и васпитања, након стеченог одго-
варајућег образовања; да има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и 
за кривична дела насиље у породици, одузимање 
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 правом, без обзи-
ра на изречену кривичну санкцију, и за које није, у 
складу са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; да има држављанство Републике Србије; да 

зна језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Комисија за избор директора цениће и доказ о 
резултату стручно педагошког надзора у раду кан-
дидата (извештај просветног саветника) као доказ 
о резултатима стручно педагошког надзора и оцену 
спољашњег вредновања, ако је кандидат претходно 
обављао дужност директора школе. Изузетно ако се 
на конкурс не пријави ни један кандидат са одгова-
рајућим образовањем, из члана 140 ставови 1 и 2 
Закона, дужност директора основне школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање из 
члана 140 став 3 Закона за наставника те врсте шко-
ле, дозволу за рад наставника и васпитача и струч-
ног сарадника обуку и положен испит за директора 
установе и најмање 10 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стеченог 
одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат подноси биографске 
податке, односно радну биографију; оверен пре-
пис или оверену фотокопију дипломе о завршеном 
одговарајућем високом образовању, оверен препис 
уверења о положеном испиту за лиценцу, односно 
стручном испиту (дозволи за рад); обуку и положен 
испит за директора (пријава се неће сматрати непот-
пуном јер програм обуке за директора школе и Пра-
вилник о полагању испита за директора нису донети, 
па ће изабрани кандидат бити у обавези да положи 
испит за директора у року који предвиђа закон); 
потврду да има најмање осам година рада у устано-
ви на пословима образовања и васпитања након сте-
ченог образовања (не старије од 6 месеци) односно 
за лице које испуњава услове из члана 122 став 6 
Закона, потврду да има најмање 10 година радног 
искуства у установи на пословима образовања и 
васпитања, након стеченог образовања; лекарско 
уверење да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (не старије 
од 6 месеци); уверење из суда да против кандидата 
није покренут кривични поступак, донета наредба 
о спровођењу истраге, покренута оптужница или 
донето решење о одређивању притвора (не старије 
од 6 месеци); уверење о држављанству Републике 
Србије (не старије од 6 месеци); извод из матичне 
књиге рођених (не старије од 6 месеци); оквирни 
план и програм рада директора школе за време 
трајања мандата од 4 године као и остала документа 
која могу послужити као доказ о стручним и орга-
низаторским способностима; да зна српски језик на 
коме се остварује образовно васпитни рад. Кандидат 
је дужан да попуни пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства просвете науке и 
технолошког развоја, који у штампаној форми дос-
тавља школи. Пријаве са потребном документацијом 
достављају се у року од 15 дана од дана објављи-
вања на адресу школе у затвореној коверти са наз-
наком “Конкурс за избор директора школе” лично 
или поштом. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узети у разматрање, као и фотокопије доку-
мената која нису оверена од стране надлежног орга-
на (јавног бележника, органа градске управе, суда). 
Ближа обавештења могу се добити код секретара 
школе 016/253-349.

ШКОЛА ЗА ОСНОВНО
ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ
“ДОСИТЕЈ ОБРАДОВИЋ”

16000 Лесковац, Влајкова 24
тел. 016/215-771

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: да има одговарајуће образовање у складу са 
чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама система обра-
зовања и васпитања (“Сл. гласник РС “ бр. 88/2017): 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије) и то: (1) студије другог степена 
из научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
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циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
педагошких наука, с тим да мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; 2) на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10. септембра 2005. године. 
Дужност директора школе може да обавља лице које 
има напред наведено образовање и то за наставника 
ове врсте школе и подручја рада, за педагога и психо-
лога; да има психичку, физичку и здравствену способ-
ност за рад са децом и ученицима; да није осуђивано 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Републике Србије; 
да зна спрки језик, односно да је стекло средње, више 
или високо образовање на српском језику или да је 
положило испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе; да има дозволу за рад 
наставника, васпитача и стручног сарадника; да има 
обуку и положен испит за директора установе (иза-
брани кандидат који нема положен испит за дирек-
тора, дужан је да га положи у року од две године од 
дана ступања на дужност); да има најмање осам годи-
на рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
се не води истрага, нити да је подигнута оптужница 
за кривично дело. Потребна документација коју кан-
дидат треба да приложи: пријава која треба да садр-
жи биографију кандидата (између осталог и податке: 
презиме и име, име оца, име мајке, девојачко презиме 
мајке, јединствени матични број грађана, адресу ста-
новања, место рођења, девојачко презиме, контакт 
телефон и радна биографија са прегледом кретања 
у служби); диплома о стеченом одговарајућем обра-
зовању, оригинал или оверена фотокопија; лекарско 
уверење о психичкој, физичкој и здравственој способ-
ности за рад са децом и ученицима, издато од стране 
надлежне здравствене установе, не старије од шест 
месеци, оригинал или оверена фотокопија; уверење 
о неосуђиваности, оригинал или оверена фотокопија, 
не старије од шест месеци; уверење о држављанству 
Републике Србије, не старије од шест месеци, ориги-
нал или оверена фотокопија; доказ о знању српског 
језика, уколико одговарајуће образовање није сте-
чено на српском језику; доказ о поседовању дозволе 
за рад (лиценца или уверење о положеном стручном 
испиту за наставника, односно педагога или психоло-
га), оригинал или оверена фотокопија; доказ о обуци 
и положен испити за директора школе, оригинал или 
оверена фоткопија (пријава која не садржи наведе-
ни документ неће се сматрати непотпуном, а изабра-
ни кандидат биће у обавези да у законском року од 
две године од ступања на дужност положи испит за 
директора установе); потврда о најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања са 
подацима о пословима и задацима које је обављао; 
уверење надлежног суда да се против кандидата не 
води истрага, нити да је подигнута оптужница, не 
старије од шест месеци, оригинал или оверена фото-
копија; извод из матичне књиге рођених на трајно 
важећем обрасцу, оригинал или оверена фотокопија. 
Уколико је лице које се пријави на конкурс претход-
но обављало дужност директора установе, дужно је 
да достави и резултате стручно-педагошког надзора 
установе и оцену спољашњег вредновања.

ОСТАЛО: Рок за пријављивање је 15 дана од дана 
објављивања конкурса у публикацији “Послови”. 
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети 
у разматрање (благовременом пријавом сматраће се 
пријава која је предата у року утврђеном конкурсом, 

а потпуном пријавом сматраће се пријава која у при-
логу садржи документа којима кандидат доказује да 
испуњава услове назначене у конкурсу). Фотокопије 
докумената које нису оверене од стране надлеж-
ног органа неће се узети у разматрање. Сви изрази, 
појмови, именице и глаголи који су употребљени у 
мушком грамтичком роду, односе се без дискрими-
нације и на особе женског пола. Пријаву са докази-
ма о испуњености услова конкурса доставити лично 
школи или препорученом пошиљком на адресу шко-
ле, са назнаком “Конкурс за директора”. Достављена 
документација се не враћа. Све информације о кон-
курсу могу се добити лично у школи или на телефон: 
016/215-771.

ЛОЗНИЦА

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 

„БАМБИ“
15300 Лозница, Генерала Јуришића 3

тел. 015/7882-122

Оглас објављен 13.12.2017 у публикацији 
„Послови“ за радно место васпитач, врши се 
исправка се у делу назива радног места, и 
уместо васпитач на одређено време са пуним 
радним временом ради замене одсутног 
запосленог преко 60 дана, за рад у припрем-
ном предшколском програму у Чокешини 
треба да стоји:

Васпитач
на одређено време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана, за рад у припрем-
ном предшколском програму у Брадићу.

Остали услови огласа остају непромењени.

НИШ

ФАКУЛТЕТ СПОРТА И
ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА

18000 Ниш, Чарнојевића 10а

Наставник у звању ванредног 
или редовног професора за ужу 

научну област Медицинске науке 
у спорту и физичком васпитању, 

предмет Спортска медицина
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и 
стицање звања наставника прописани су чл. 74 и 
75 Закона о високом образовању, чл. 120 Стату-
та Универзитета у Нишу и чл. 100 и 101 Статута 
Факултета спорта и физичког васпитања у Нишу: 
у звање ванредног професора може бити изабра-
но лице које поред услова за звање доцента има и 
више научних радова од значаја за развој науке у 
ужој научној области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
оригинално стручно остварење (пројекат, студију, 
патент, оригинални метод, нову сорту и сл.), однос-
но руковођење или учешће у научним пројектима, 
објављен уџбеник или монографију, практикум или 
збирку за ужу научну област за коју се бира и више 
радова саопштених на међународним или домаћим 
научним скуповима; у звање редовног професо-
ра може бити изабрано лице које поред услова за 
избор у звање ванредног професора има и већи 
број научних радова који утичу на развој научне 
мисли у ужој области, објављених у међународним 
или водећим домаћим часописима, са рецензијама, 
већи број научних радова и саопштења изнетих на 
међународним или домаћим научним скуповима, 
објављен уџбеник, монографију или оригинално 
стручно остварење, остварене резултате у раз-
воју научно - наставног подмлатка на факултету, 
учешће у завршним радовима на специјалистичким 
и мастер студијама. Уз пријаву доставити: биограф-

ске податке, препис дипломе о стеченом научном 
називу доктора наука, списак радова са библио-
графским подацима, као и саме радове. Кандида-
ти који се пријављују на конкурс за избор у звање 
наставника, дужни су да попуне образац о испуње-
ности услова за избор у звање наставника који се 
налази на веб порталу Универзитета у Нишу (www.
npao.ni.ac.rs). Рок за пријаву: 15 дана.

Наставник у звању наставника 
страног језика за ужу 

научну област Друштвене и 
хуманистичке науке у спорту и 
физичком васпитању, предмет 

Енглески језик
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа и сти-
цање звања наставника прописани су чл. 79 Закона 
о високом образовању и чл. 103 Статута Факултета 
спорта и физичког васпитања у Нишу: за настав-
ника страног језика може бити изабрано лице које 
има стечено високо образовање првог степена, 
објављене стручне радове у одговарајућој области 
и способност за наставни рад. Уз пријаву достави-
ти: биографске податке, препис дипломе о стеченом 
високом образовању првог степена, списак радова 
са библиографским подацима, као и саме радове. 
Рок за пријаву: 15 дана.

ОШ “ЊЕГОШ”
18000 Ниш, Пантелејска 60

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

Наставник српског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана

УСЛОВИ: кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140, 141 и 142 Закона о основама 
система образовања и васпитања (“Службени глас-
ник РС”, бр. 88/2017) као и Правилником о степену 
и врсти образовања наставника и стручних сарад-
ника у основној школи и то: да има одговарајуће 
образовање; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима 
(лекарско уверење подноси изабрани кандидат, 
пре закључења уговора о раду); да није осуђиван 
правоснажном пресудом за кривична дела утврђе-
на у чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама систе-
ма образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик. Кандидат 
уз пријаву треба да достави: краћу биографију са 
адресом и контакт телефоном; оригинал или ове-
рену фотокопију дипломе о стеченој стручној спре-
ми; оригинал или оверену фотокопију уверења о 
држављанству (не старије од 6 месеци); оригинал 
или оверену фотокопију извода из матичне књиге 
рођених; доказ о неосуђиваности (не старији од 
6 месеци). Кандидат је дужан да попуни пријавни 
формулар на званичној интернет страници Минис-
тарства просвете, науке и технолошког развоја. 
Потребну документацију, заједно са одштампаним 
пријавним формуларом, доставити на горенаведе-
ну адресу. Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће бити разматране.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОШ “ЛЕЛА ПОПОВИЋ” 

МИЉКОВАЦ
18202 Горња Топоница

тел. 018/621-724

Оглас објављен 06.12.2017. године у публи-
кацији “Послови”, поништава се у целости.
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СТРУЧНА ШКОЛА
“ДУШАН ТРИВУНАЦ ДРАГОШ”

18360 Сврљиг, Гордане Тодоровић 2
тел. 018/821-010

Професор математике
УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС), кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у чл. 139, 140, 142 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон): да има одговарајуће образовање и 
то: високо образовање на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, однос-
но стручне области или области педагошких наука 
(мора да има завршене студије првог степена из нау-
чне, односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групу предмет; високо образовање на 
основним студијама у трајању од најмање 4 године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Изузетно наставник 
и васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама првог степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 
3 године или вишим образовањем. Наставник, вас-
питач и стручни сарадник мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на, стечено на високошколској установи у току сту-
дија или након дипломирања од најмање 30 бодо-
ва, од којих најмање по 6 бодова из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина и 6 бодова 
праксе у установи, у складу са Европским системом 
преноса бодова. Образовање из ставе 1 наставник 
,васпитач  и стручни сарадник је обавезан да стекне 
у року од једне а највише две године од дана прије-
ма у радни однос, као услов за полагање испита за 
лиценцу. Наставу и друге облике образовно-васпит-
ног рада у предметној настави из математике  могу 
да изводе лица, и то: професор математике; дипло-
мирани математичар; дипломирани математичар 
за теоријску математику и примене; дипломирани 
математичар за рачунарство и информатику; дипло-
мирани математичар - информатичар; дипломирани 
математичар - професор математике; дипломирани 
математичар за математику економије; професор 
математике - теоријско усмерење; професор мате-
матике - теоријски смер; професор математике и 
рачунарства; професор информатике - математике; 
професор хемије - математике. Кандидат треба: да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на ком 
се остварује образовно-васпитни рад. Уз пријаву на 
конкурс, кандидат је дужан да обавезно достави: 
пријавни формулар; доказ о одговарајућем високом 
образовању; оверену фотокопију дипломе/уверења 
траженог степена и врсте образовања; доказ о обра-
зовању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина (оверену фотокопију доказа који изда 
високошколска установа); уверење о држављанству 
(оригинал или оверена фотокопија који није ста-

рији од 6 месеци); извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија (не старији од 
6 месеци); доказ да није осуђиван за горенаведена 
дела (не старији од 6 месеци - оригинал или оверена 
фотокопија); доказ да је стекао образовање на срп-
ском језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ сматра се доказом о знању срп-
ског језика). Лекарско уверење (оригинал или ове-
рену фотокопију) доставља изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду. Пријаве слати на горе-
наведену адресу, са назнаком: „За конкурс”. У обзир 
ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се директору 
школе на број телефона: 018/822-988.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”

18252 Мерошина, Нишка бб
тел. 018/4892-036

Оглас објављен 29.11.2017. године у публика-
цији “Послови”, поништава се за радно место: 
наставник биологије са 40% радног времена 
на одређено време до повратка запослене са 
функције помоћника директора, због технич-
ке грешке - недостатка.

ОШ “ЈАСТРЕБАЧКИ ПАРТИЗАНИ”
18252 Мерошина, Нишка бб

тел. 018/4892-036

Наставник биологије
са 40% радног времена, на одређено 

време до повратка запослене са 
функције помоћника директора

УСЛОВИ: одговарајуће образовање предвиђено 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника и стручних сарадника у основној школи (“Служ-
бени гласник РС - Просветни гласник”, бр. 11/2012, 
15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017 и 3/2017): 
професор биологије; дипломирани биолог; дипломи-
рани молекуларни биолог и физиолог; дипломирани 
биолог, смер заштите животне средине; професор 
биологије и хемије; дипломирани биолог - еколог; 
дипломирани професор биологије и хемије; про-
фесор биологије - географије; професор биологије 
- хемије; професор биологије - физике; професор 
биологије - информатике; професор биологије - 
математике; дипломирани професор биологије - 
мастер; дипломирани биолог - мастер; дипломирани 
професор биологије - хемије, мастер; дипломирани 
професор биологије - географије, мастер; дипломи-
рани молекуларни биолог - мастер; дипломирани 
биолог заштите животне средине; мастер биолог; 
мастер професор биологије; мастер професор био-
логије и географије; мастер професор биологије и 
хемије. Лица која су стекла академско звање мастер 
морају имати претходно завршене основне академ-
ске студије биологије. Конкурс спроводи конкурсна 
комисија коју именује директор школе. Уз формулар 
за пријаву на конкурс кандидати достављају сле-
дећу документацију: оверену фотокопију дипломе 
о стеченом образовању; уверење о држављанству 
РС (оригинал или оверена фотокопија, не старије од 
6 месеци); извод из матичне књиге рођених (ориги-
нал или оверену фотокопију); доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина (потврда високошколске установе о 
броју бодова, доказ о положеном испиту за лиценцу 
или доказ о положеним испитима из педагогије или 
психологије); уверење из казнене евиденције, уве-
рење МУП-а да лице није осуђивано; доказ о знању 
језика на ком се изводи образовно-васпитни рад 
(доставља се уколико одговарајуће образовање није 
стечено на том језику). Закон по члану 142 став 2 
дозвољава да је доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на наставник  у обавези да стекне у року од једне а 

највише две године од дана пријема у радни однос, 
као и услов за полагање испита за лиценцу. Доказ да 
кандидат има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима изабрани кан-
дидат ће доставити пре закључења уговора о раду. 
Пријаве доставити лично или слати на горенаведену 
адресу, са назнаком: “За конкурсну комисију”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
разматрање.

МЕДИЦИНСКА ШКОЛА
“Др МИЛЕНКО ХАЏИЋ”

18000 Ниш, Зетска 55
тел. 018/535-165

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове у 
погледу образовања прописане чланом 140 став 1 
и 2 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (“Службени гласник РС”, бр. 88/2017), и то: на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије), и то: студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета, студије другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинар-
не студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука. Лице мора да има завр-
шене студије првог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; на основним студијама у трајању од нај-
мање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10. септембра 2005.
године); дозволу за рад за наставника, педагога или 
психолога, и то за рад у школи у подручју рада којој 
припада школа (здравство и социјална заштита); да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; неосуђиваност правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита, за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторско понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик; најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има обуку и положен испит за директора 
установе. Уз пријаву кандидат подноси: биографију 
са кретањем у служби, адресом становања, бројем 
телефона, адресом електронске поште; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; овере-
ну фотокопију уверења о положеном стручном испи-
ту (лиценца); потврду о радном искуству у области 
образовања и васпитања; доказ о неосуђиваности и 
непостојању дискриминаторног понашања (уверење 
МУП-а); доказ да се против њега не води кривични 
поступак (потврда суда); извод из матичне књиге 
рођених (венчаних за жене); уверење о држављан-
ству; доказ да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима (лекарско 
уверење); оверену фотокопију лиценце за директо-
ра, уколико је поседује; оквирни план рада за време 
мандата; доказ о резултатима стручно-педагошког 
надзора школе у оцени спољашњег вредновања, 
за кандидате који су претходно обављали дужност 
директора. Рок за достављање пријава је 15 дана 
од дана објављивања конкурса. Пријаве доставља-
ти на горенаведену адресу, са назнаком “Конкурс за 
директора”. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се узети у разматрање.

Наука и образовање



ОШ “ВУК КАРАЏИЋ”
18210 Житковац
тел. 018/877-055

Наставник географије
са 65% радног времена, на одређено 

време ради замене директора у 
првом мандату

УСЛОВИ: Поред општих услова кандидат треба да 
испуњава и услове прописане чл. 139 и 140 Закона о 
основама система образовања и васпитања, одгова-
рајуће образовање у складу са Законом о основама 
система образовања и васпитања и Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи, у складу са чланом 3 
став 1 тачка 7; да има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; да 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривична 
дела утврђена у чл. 139 Закона о основама система 
образовања и васпитања; држављанство Републике 
Србије. У складу са чланом 141 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања наставник 
мора да има образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
рања од најмање 30 бодова и шест бодова праксе у 
установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар на званичној интернет страници Министарства 
(www.mpn.gov.rs), који се одштампан доставља шко-
ли заједно са потребном документацијом. Уз пријаву 
на конкурс поднети краћу биографију и доказе о 
испуњености услова (оригинал, препис или фотоко-
пију оверену од стране надлежног органа, следећих 
докумената): извод из матичне књиге рођених (на 
новом обрасцу, без обзира на датум издавања); 
уверење о држављанству (не старије од 6 месеци); 
диплому о стеченом одговарајућем образовању; ако 
је кандидат положио стручни испит или испит за 
лиценцу, уверење о истом; доказ о знању језика на 
ком се изводи образовно-васпитни рад у школи (уко-
лико одговарајуће образовање није стечено на том 
језику); доказ да није осуђиван према чл. 139 Закона 
о основама система образовања и васпитања. Закон 
по чл. 142 став 2 дозвољава да доказ о поседовању 
образовања из психолошких, педагошких и методич-
ких дисциплина наставник стекне у року од једне, а 
највише 2 године од дана пријема у радни однос, као 
услов за полагање испита за лиценцу. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве неће се узимати у разма-
трање. Пријаве слати на горенаведену адресу. Доказ 
да има психичку, физичку и здравствену способност 
за рад са децом и ученицима кандидат подноси пре 
закључења уговора о раду.

Наставник физичког и 
здравственог васпитања
са 50% радног времена на 

одређено време до повратка на рад 
наставника са функције помоћника 

директора школе
УСЛОВИ: Поред општих услова, кандидат треба да 
испуњава и услове прописане чл. 139 и 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, да 
има одговарајуће образовање у складу са Законом 
о основама система образовања и васпитања и Пра-
вилником о степену и врсти образовања наставни-
ка и стручних сарадника у основној школи, у скла-
ду са чланом 3 став 1 тачка 12; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима (доказ подноси изабрани кандидат, пре 
закључења уговора о раду); да није осуђиван пра-
воснажном пресудом за кривична дела утврђена у 
чл. 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; да има држављанство 
Републике Србије; да зна српски језик и језик на 
ком се остварује образовно-васпитни рад. Кандидат 
мора да испуни услове прописане чл. 140 став 1 и 2 
и чл. 141 став 2 Закона о основама система образо-
вања и васпитања. У складу са чл. 142 ст. 1 Закона 

о основама система образовања и васпитања, кан-
дидат мора да има образовање из психолошких, 
педагошких и методичких дисциплина стечено на 
високошколској установи у току студија или након 
дипломирања од најмање 30 бодова, од којих нај-
мање по 6 бодова из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина и 6 бодова праксе у устано-
ви, у складу са Европским системом преноса бодова. 
Кандидати попуњавају пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства (www.mpn.
gov.rs), који се одштампан доставља школи заједно 
са потребном документацијом. Уз пријаву на конкурс 
поднети краћу биографију и доказе о испуњености 
услова (оригинал, препис или фотокопију оверену 
од стране надлежног органа, следећих докумената): 
извод из матичне књиге рођених (на новом обрасцу, 
без обзира на датум издања); уверење о држављан-
ству (не старије од 6 месеци); диплому о стеченом 
одговарајућем образовању; ако је кандидат поло-
жио стручни испит или испит за лиценцу, уверење о 
истом; доказ о знању језика на ком се изводи обра-
зовно-васпитни рад у школи (уколико одговарајуће 
образовање није стечено на том језику); доказ да 
није осуђиван према чл. 139 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања. Закон по чл. 142 став 
2 дозвољава да доказ о поседовању образовања из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
наставник стекне у року од једне, а највише 2 године 
од дана пријема у радни однос, као услов за пола-
гање испита за лиценцу. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узимати у разматрање. Пријаве 
слати на горенаведену адресу.

НОВИ ПАЗАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“ВУК КАРАЏИЋ”

36320 Тутин, Његошева 5
тел./факс: 020/811-180

Наставник босанског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада Тутин

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
место рада Дубово

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 140, 142 и 144 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(даље: Закон) и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у основној 
школи и то: да има одговарајуће образовање, да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски као и босански језик. 
Уз пријаву на конкурс кандидат треба да приложи: 
краћу биографију са адресом и контакт телефоном; 
оригинал или оверену фотокопију дипломе о стече-
ној стручној спреми; оригинал или оверену фото-
копију уверења о држављанству Републике Србије 
- не старије од 6 месеци; оригинал или оверену 
фотокопју извода из матичне књиге рођених; доказ 
о неосуђиваности. Кандидати попуњавају пријавни 
формулар са званичне интернет странице Министар-
ства просвете. Потребну документацију, заједно са 

одштампаним пријавним формуларом, достављају 
школи. Лекарско уверење да има психичку, физич-
ку и здравствену способност за рад са децом и уче-
ницима кандидат подноси пре закључења угово-
ра о раду. Рок за подношење пријава је 8 дана од 
дана објављивања конкурса. Пријаве са потребном 
документацијом слати на адресу: Основна школа 
“Вук Караџић” Тутин, Његошева 5, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговреме-
не пријаве неће се узети у разматрање. Пријаве се 
могу предати и лично у секретаријату школе од 8 
до 14 часова, сваког радног дана. Контакт телефон 
020/811-180.

НОВИ СА Д

ИСПРАВКА ОГЛАСА
ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА
“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО”

21000 Нови Сад, Павла Симића 9

Оглас објављен у публикацијама Послови 
15.11.2017. године, (број 751) исправља се у 
делу броја извршилаца за радно место спре-
мачица у вртићу и исправно треба да гласи: 
3 извршиоца.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ
21000 Нови Сад, Др Зорана Ђинђића 2

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Германистика

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Германистика

Сарадник у настави за ужу 
научну област Германистика

Асистент за ужу научну област 
Новинарство

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Психологија

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Русистика

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Српски језик и 

лингвистика

Наставник (сва звања) за 
ужу научну област Српска и 

јужнословенске књижевности са 
теоријом књижевности

Наставник (сва звања) за ужу 
научну област Филозофске науке

Потребна документација: Наставник (сва 
звања) - универзитетски професор: оверена 
фотокопија дипломе доктора наука; биографија сас-
тављена на основу упитника који се може преузети 
са веб сајта Факултета http://www.ff.uns.ac.rs/Files/
uputstvo%20za%20pisanje%20referata/04042017/
UNS_Obrazac_izbori_kandidat_v1.3.pdf (подаци о кан-
дидату пријављеном на конкурс за избор у звање 
наставника Универзитета) у папирном облику и на 
CD-у; податке о досадашњем раду; списак стручних 
и научних радова као и саме радове (у папирном или 
електронском облику на CD -у); друге прилоге којим 
се доказује испуњеност услова за избор у звање 
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наставника, а који су предвиђени Правилником о бли-
жим минималним условима за избор у звања настав-
ника Универзитета у Новом Саду http://www.uns.
ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-
2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni.

Потребна документација: Асистент: оверена 
фотокопија дипломе о завршеним основним и мас-
тер студијама или магистарским студијама; потврда 
да су уписани на докторске студије или потврду да је 
тема докторске дисертације одобрена (за кандидате 
који завршвају докторат по раније важећим пропи-
сима); биографија састављена на основу упитника 
који се може преузети са веб сајт Факултета (http://
www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_pisanje_referata.
html (извештај за избор у звање сарадника) у папир-
ном облику и на CD -у (за радно место асистента); 
податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове. 

Потребна документација: Сарадник у настави: 
оверена фотокопија дипломе о завршеним основним 
студијама; потврда да су уписани на одговарајуће 
мастер академске студије; биографија састављену 
на основу упитника који се може преузети са веб 
сајт Факултета (www.ff.uns.ac.rs/fakultet/formulari_za_
pisanje_referata, извештај за избор у звање сарадни-
ка; податке о досадашњем раду; списак стручних и 
научних радова као и саме радове. Ближи услови за 
избор у звање одређени су члановима 121-129 Стату-
та Филозофског факултета, Правилником о ближим 
минималним условима за избор у звања наставника 
Универзитета у Новом Саду https://www.uns.ac.rs/
index.php/univerzitet/dokumenti/send/35-pravilnici-
2/236-pr-vilni-blizi-ini-lni-usl-vi-z-izb-r-u-zv-nj-n-s-vni и 
Статутом Универзитета у Новом Саду. 

ОСТАЛО: Непотпуне и неблаговремене пријаве 
неће се узимати у разматрање. Пријаве са докази-
ма о испуњавању услова доставити на горе наведе-
ну адресу. Рок за подношење пријава је 15 дана од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ 
САДУ

21000 Нови Сад
Трг Доситеја Обрадовића 1

Доцент или ванредни 
професор за ужу научну област 
Грађанскоправну и заснивање 
радног односа на радном месту 

наставника за наставни предмет 
Облигационо право

на одређено време од пет година
УСЛОВИ: завршен правни факултет и стечен научни 
степен доктора правних наука. Услови за избор су 
предвиђени Законом о високом образовању (“Служ-
бени гласник Републике Србије”, бр. 88/2017), Ста-
тутом Универзитета, Правилником о ближим мини-
малним условима за избор у звања наставника на 
Универзитету у Новом Саду, Статутом Факултета и 
Правилником о систематизацији радних места.

ОСТАЛО: Уз пријаву кандидат треба да приложи: 
краћу биографију, извод из матичне књиге рођених, 
уверење о држављанству, диплому о завршеном 
правном факултету, диплому или уверење о науч-
ном степену доктора правних наука (оригинал или 
оверену фотокопију), списак својих научних радова 
и по један примерак тих радова. Пријаве се подносе 
у року од 15 дана од дана објављивања конкурса, на 
горенаведену адресу.

ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА
21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 6

Наставник у звању доцента 
за ужу научну област 

Архитектонско-урбанистичко 
планирање, пројектовање и 

теорија
на одређено време у трајању од 5 

година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме, архитектонске 
струке, услови прописани чланом 74 Закона о висо-
ком образовању, подзаконским актима и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Факултета тех-
ничких наука.

Сарадник у звању асистент за 
ужу научну област Примењени 

софтверски инжењеринг
на одређено време у трајању од 3 
године, са 10% радног времена

3 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке елек-
тротехника и рачунарство или менаџмент, услови 
прописани чланом 84 Закона о високом образовању 
и општим актима Универзитета у Новом Саду и 
Факултета техничких наука.

Сарадник у звању сарадник у 
настави за ужу научну област 

Примењени софтверски 
инжењеринг

на одређено време у трајању од 1 
године

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, струке елек-
тротехнике и рачунарства, услови прописани чланом 
83 Закона о високом образовању и општим актима 
Универзитета у Новом Саду и Факултета техничких 
наука.

Сарадник у звању сарадник у 
настави за ужу научну област 
Пројектовање и испитивање 

машина и конструкција, 
транспортна техника и логистика

на одређено време у трајању од 1 
године

2 извршиоца

УСЛОВИ: VII/1 степен стручне спреме, машинске 
струке, услови прописани чланом 83 Закона о висо-
ком образовању и општим актима Универзитета у 
Новом Саду и Факултета техничких наука.

ОСТАЛО: Приложити: пријаву за заснивање радног 
односа и избор у звање (навести звање, прецизан 
назив уже области и датум објављивања конкурса), 
краћу биографију, библиографију (списак радова), 
оверене фотокопије диплома и додатака диплома-
ма на свим нивоима студија, дипломама стеченим у 
иностранству потребно је приложити доказ о призна-
вању стране високошколске исправе, фотокопирану 
или очитану личну карту, остале доказе о испуњености 
услова конкурса као и фотокопије објављених науч-
них, односно стручних радова у научним часописима, 
зборницима или саопштених на међународним или 
домаћим научним скуповима са рецензијом, односно 
признатих уметничких дела, оригиналних стручних 
остварења (пројеката, студија, патената, оригинал-
них метода и сл.), објављених уџбеника, монографија, 
практикума или збирки задатака за ужу област за коју 
се бира. Сваки кандидат који се јавља на конкурс за 
заснивање радног односа и избор у звање наставни-
ка треба да попуне електронски образац са подацима 
о кандидату који се налази на сајту Универзитета у 

Новом Саду (http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenti/category/45-izbor-u-zvanje) и исти пошаље 
не мејл: opstaftn@uns.ac.rs. За сваку одредницу коју 
кандидат испуњава у електронском формулару неоп-
ходно је приложити доказе у форми одлуке, решења, 
потврде и сл. Комисија ће разматрати само благовре-
мене и потпуне пријаве. Одлука о избору у звање сту-
па на снагу почев од дана ступања на снагу уговора о 
раду. Пријаве слати на горе наведену адресу за сваки 
конкурс посебно.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

21000 Нови Сад, Хајдук Вељкова 3

Редовни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Урологија)
радно време краће од пуног (15 сати 

на Факултету)

Редовни професор за ужу научну 
област Оториноларингологија

радно време краће од пуног (15 сати 
на Факултету)

Редовни професор за ужу 
научну област Основне хемијске 

дисиплине у фармацији 
(Органска и физичка хемија)

пуно радно време (40 сати на 
Факултету)

Редовни професор за ужу 
научну област Биофармација и 

фармакокинетика
пуно радно време (40 сати на 

Факултету)

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

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

Факултету)

Ванредни професор за ужу 
научну област Хирургија са 

анестезиологијом (Пластична 
хирургија)

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

Факултету)

Ванредни професор за ужу 
научну област Ургентна 

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

Факултету)

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

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

Факултету)

Ванредни професор за ужу 
научну област Интерна медицина 

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

Факултету)
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Ванредни професор за ужу 
научну област Гинекологија и 

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

Факултету)

Ванредни професор за ужу 
научну област Патолошка 

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

Факултету)

Ванредни професор за ужу 
научну област Стоматологија 
(Болести зуба и ендодонција)

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

Факултету)

Доцент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)

Доцент за ужу научну област 
Епидемиологија

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

Факултету)

Доцент за ужу научну област 
Инфективне болести

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

Факултету)

Доцент за ужу научну област 
Судска медицина

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

Факултету)

Доцент за ужу научну област 
Психијатрија са медицинском 

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

Факултету)

Доцент за ужу научну област 
Интерна медицина (Пулмологија)
на одређено време 5 година, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Хистологија и ембриологија

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

Факултету)
2 извршиоца

Доцент за ужу научну област 
Социјална медицина

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

Факултету)
2 извршиоца

Доцент за ужу научну 
област Интерна медицина 

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

Факултету)
Асистент са докторатом за 

ужу научну област Ургентна 
медицина

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

Факултету)

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Здравствена нега
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
Асистент са докторатом за ужу 

научну област Фармакогнозија са 
фитотерапијом

на одређено време 3 године, пуно 
радно време (40 сати на Факултету)

Асистент са докторатом за ужу 
научну област Фармацеутска 

хемија
на одређено време 3 године, пуно 

радно време (40 сати на Факултету)
Асистент за ужу научну област 

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

Факултету)

Асистент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом 

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

Факултету)
Асистент за ужу научну област 
Хирургија са анестезиологијом
на одређено време 3 године, радно 
време краће од пуног (15 сати на 

Факултету)
Асистент за ужу научну област 

Анатомија
на одређено време 3 године, пуно 

радно време (40 сати на Факултету)

Асистент за ужу научну област 
Ургентна медицина

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

Факултету)

Асистент за ужу научну 
област Интерна медицина 

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

Факултету)

Асистент за ужу научну 
област Интерна медицина 

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

Факултету)

Асистент за ужу научну 
област Интерна медицина 

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

Факултету)

Асистент за ужу научну 
област Интерна медицина 

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

Факултету)
2 извршиоца

Асистент за ужу научну област 
Патолошка физиологија

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

Факултету)
2 извршиоца

УСЛОВИ 1-4: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира 
и остали услови за ванредног професора утврђени 
чланом 74 Закона о високом образовању, Статутом 
Универзитета у Новом Саду, Правилником о ближим 
условима за избор у звање наставника Универзите-
та у Новом Саду, Статутом Медицинског факултета 
у Новом Саду и Правилником о изборима у звања 
наставника, сарадника и истраживача Медицинског 
факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 5-12: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за ванредног професора или доцента 
утврђени чланом 74 Закона о високом образовању, 
Статутом Универзитета у Новом Саду, Правилником 
о ближим условима за избор у звање наставника 
Универзитета у Новом Саду, Статутом Медицинског 
факултета у Новом Саду и Правилником о изборима 
у звања наставника, сарадника и истраживача Меди-
цинског факултета у Новом Саду.

УСЛОВИ 13-21: VIII степен стручне спреме, науч-
ни назив доктора наука из области за коју се бира и 
остали услови за доцента утврђени чланом 74 Зако-
на о високом образовању, Статутом Универзитета 
у Новом Саду, Правилником о ближим условима за 
избор у звање наставника Универзитета у Новом 
Саду, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факулте-
та у Новом Саду.

УСЛОВИ 22-25: VIII степен стручне спреме, научни 
назив доктора наука из уже научне области из које 
се бира а који је претходне нивое студија завршио 
са укупном просечном оценом најмање 8. Остали 
услови утврђени су чланом 85. Закона о високом 
образовању, Статутом Универзитета у Новом Саду, 
Статутом Медицинског факултета у Новом Саду 
и Правилником о изборима у звања наставника, 
сарадника и истраживача Медицинског факултета у 
Новом Саду.

УСЛОВИ 26-35: студент докторских студија, са 
завршеним интегрисаним академским студијама 
медицине, које је претходне нивое студија завршио 
просечном оценом најмање 8 (осам). Остали усло-
ви утврђени су чланом 84 Закона о високом обра-
зовању, Статутом Медицинског факултета у Новом 
Саду и Правилником о изборима у звања наставни-
ка, сарадника и истраживача Медицинског факулте-
та у Новом Саду.

ПОСЕБАН УСЛОВ: Кандидати који конкуришу за 
клиничке предмете подносе доказ да су у радном 
односу у установи која је наставна база Факулте-
та. За кандидате који се први пут бирају у звање 
доцента способност за наставни рад оцениће се на 

Наука и образовање
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основу приступног предавања из области за коју се 
бира (сходно члану 20 и 22 Правилника о избори-
ма у звања наставника, сарадника и истраживача). 
Приступно предавање ће се организовати у складу 
са Правилником Медицинског факултета о начињу 
извођења и валоризацији приступног предавања.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи краћу биографију, фотокопију личне кар-
те, доказе о испуњености услова из конкурса-овере-
не копије диплома, за клиничке предмете односно 
за радна места означена у посебним условима овог 
конкурса, доказ о радном односу у здравственој уста-
нови која је наставна база Медицинског факултета, 
списак радова и публикација (у два примерка), ори-
гинал или фотокопије радова и публикација, дока-
зе о њиховом објављивању, доказ о педагошком 
искуству и позитивно оцењеној педагошкој актив-
ности. Кандидати који су конкурисали на радно 
место и у звање доцента и који се први пут бирају у 
то звање биће накнадно обавештени о теми, датуму, 
врмену и месту одржавања приступног предавања, 
а у складу са Правилником Медицинског факулте-
та о начину извођења и валоризацији приступног 
предавања (објављен на сајту Медицинског факул-
тета). Доказ о некажњавању прибавиће Медицин-
ски факултет службеним путем. Неблаговремене и 
непотпуне пријаве неће се разматрати. Пријаве са 
документацијом подносе се Писарници Медицинског 
факултета на горе наведену адресу, са назнаком “За 
конкурс”. Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана 
од дана објављивања конкурса.

ПАНЧЕВО

ОШ “СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ”
26216 Уздин, Маршала Тита 143

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора може да буде изабрано 
лице које испуњава услове прописане чланом 
139 и чланом 140 став 1 и 2 Закона о основама 
система образовања и васпитања: 1) да има одго-
варајуће образовање (1) на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије и специјалистичке академске студије и то: 
студије другог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултидис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области 
педагошких наука; (2) на основним студијама у 
трајању од најмање четири године, по прописи-
ма који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године; лице које је стекло обра-
зовање на студијама другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући пред-
мет, односно групе предмета, као и лице које је 
стекло образовање на на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и 
одговарајуће научне односно стручне области или 
области педагоших наука, мора да има завршене 
студије првог степена из научне, осносно стручне 
области за одговарајући предмет односно групи 
предмета; 2) да има лиценцу за наставника, психо-
лога или педагога, 3) најмање осам година радног 
стажа у установи на пословима образовања и вас-
питања након стеченог одговарајућег образовања, 
4) положен испит за директора школе (изабрани 
кандидат је дужан да положи испит за директора 
школе у законом прописаном року); 5) да има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; 6) да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које 
је изречена безусловна казна затвора у трајању 
од најмање три месеца, као и за кривична дела 
насиље у породици, одузимање малолетног лица, 

запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскрвнуће, за кривична дела примање или 
давање мита, за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира 
на изречену кривичну санкцију, или за привред-
ни преступ, 7) за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; 8) да има 
држављанство Републике Србије; 9) да зна српски 
језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. Дужност директора школе може да 
обавља лице које има одговарајуће образовање 
за наставника основне школе, педагога и психо-
лога. Кандидати су дужни да уз пријаву на кон-
курс приложе: извод из матичне књиге рођених на 
новом образцу (оригинал или оверену фотокопију 
истог), уверење о држављанству не старије од 6 
месеци (оригинал или оверену фотокопију истог); 
оригинал диплому или оверену фотокопију дипло-
ме о стеченом одговарајућем образовању; ове-
рену фотокопију или препис лиценце за настав-
ника, односно психолога или педагога, потврду о 
стеченом радном стажу у области образовања и 
васпитања од послодаваца где га је стекао (потвр-
да мора да садржи назив послодавца, делатност 
којом се бави, радно место на које је кандидат 
био распоређен и време трајања рада из области 
образовања и васпитања); лекарско уверење са 
утврђеним психичким, физичким и здравстевним 
способностима за рад са децом и ученицима дос-
тавља се пре закључења уговора о раду; доказ о 
неосуђиваности, уверење да се против лица не 
води поступак и доказ да лице није осуђивано за 
привредни преступ у вршењу раније дужности; 
доказ о резултату стручно-педагошког надзора о 
раду кандидата (извештај просветног саветника), 
ако га кандидат поседује а доказ о знању српског 
језика доставља само кандидат који одговарајуће 
образовање није стекао на српском језику. Уколи-
ко се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора, дужно је да достави 
резултате стручно-педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања. Поред наведеног 
кандидат треба у пријави да наведе биографске 
податке са кратким прегледом о кретању у доса-
дашњој служби или радном односу као и податке о 
организационим способностима. Конкурс је отво-
рен 15 дана од дана објављивања. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве, као и пријаве са прило-
зима - неовереним фотокопијама, неће се узети у 
разматрање. Пријаве са документацијом и прило-
зима достављају се искључиво поштом на горена-
ведену адресу. Додатне информације о конкурсу 
могу се добити од Комисије за избор директора на 
бројеве телефона: 013/673-003 и 013/673-448.

ОСНОВНА ШКОЛА
„САВА МАКСИМОВИЋ”

26226 Мраморак, Жарка Зрењанина 57
тел. 013/2753-203

e-mail: skolamramorak@gmail.com

1) Наставник историје
55% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог 
односно до коначности одлуке о 
избору кандидата по расписаном 
конкурсу на неодређено време, а 

најдуже до 31. августа 2018. године
2) Наставник српског језика

22,22% радног времена, на 
одређено време до преузимања 

запосленог односно до коначности 
одлуке о избору кандидата по 

расписаном конкурсу на неодређено 
време, а најдуже до 31. августа 

2018. године
3) Наставник математике
111,10% радног времена, на 

одређено време до преузимања 
запосленог односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по 
расписаном конкурсу на неодређено 

време, а најдуже до 31. августа 
2018. године

4) Наставник математике
22,22% радног времена, на 

одређено време до преузимања 
запосленог односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по 
расписаном конкурсу на неодређено 

време, а најдуже до 31. августа 
2018. године

5) Наставник технике и 
технологије

10% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог 
односно до коначности одлуке о 
избору кандидата по расписаном 
конкурсу на неодређено време, а 

најдуже до 31. августа 2018. године

6) Наставник техничког и 
информатичког образовања

50% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог 
односно до коначности одлуке о 
избору кандидата по расписаном 
конкурсу на неодређено време, а 

најдуже до 31. августа 2018. године

7) Наставник немачког језика
66,66% радног времена, на 

одређено време до преузимања 
запосленог односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по 
расписаном конкурсу на неодређено 

време, а најдуже до 31. августа 
2018. године

8) Наставник грађанског 
васпитања

15% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог 
односно до коначности одлуке о 
избору кандидата по расписаном 
конкурсу на неодређено време, а 

најдуже до 31. августа 2018. године

Наука и образовање
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9) Секретар школе
50% радног времена, на одређено 
време до преузимања запосленог 
односно до коначности одлуке о 
избору кандидата по расписаном 
конкурсу на неодређено време, а 

најдуже до 31. августа 2018. године

10) Сервирка
27,78% радног времена, на 

одређено време до преузимања 
запосленог односно до коначности 

одлуке о избору кандидата по 
расписаном конкурсу на неодређено 

време, а најдуже до 31. августа 
2018. године

11) Радник на одржавању 
хигијене

72,22% послови спремачице и 50% 
курирски послови - ван седишта 

послодавца, на одређено време до 
преузимања запосленог однoсно 
до коначности одлуке о избору 

кандидата по расписаном конкурсу 
на неодређено време, а најдуже до 

31. августа 2018. године
УСЛОВИ: Поред општих услова прописаних чла-
ном 24 став 1 Закона о раду („Сл. гласник РС” бр. 
75/2014) кандидат треба да испуњава и посебне 
услове утврђене у члану 139, 140, 141 став 7 и 142 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања, и то: 1. да кандидати за наставнике имају одго-
варајуће образовање у складу са чланом 140 Зако-
на и Правилником о степену и врсти образовања 
наставника и стручних сарадника у основној шко-
ли („Сл. гласник РС - Просветни гласник” бр. 11/12, 
15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17), Правилником 
о степену и врсти образовања наставника који изво-
де образовно-васпитни рад из изборних предмета у 
основној школи („Сл. гласник РС” бр, 11/12, 15/13, 
10/16, 11/16, и 2/17) и да имају образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих 6 бодова из психолошких, педагошких и мето-
дичких дисциплина и 6 бодова праксе у установи у 
складу са Европским системом преноса бодова; 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 нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 4. да су држављани Републи-
ке Србије, 5. да знају српски језик и језик на коме 
се остварује образовно-васпитни рад. (српски језик). 
Послове секретара може да обавла дипломирани 
правник - мастер или дипломирани правник који 
је стекао високо образовање на основним студија-
ма од најмање 4 године, са положеним испитом за 
секретара установе образовања и васпитања, поло-
женим стручним испитом за запослене у органима 
државне управе или правосудним испитом и радно 
искуство од најмање 3 године на пословима секрета-
ра у установама образовања и васпитања. За посло-
ве сервирке: IV или III степен стручне спреме, пре-
храмбене или угоститељске струке и радно искуство 
од 1 године на пословима у струци. За радно место 
радника на одржавању хигијене: завршена основна 
школа. Услови под тачкама 1 до 5 доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада. Доказ о испуњености услова под тачкама 1, 3, 

4, и 5 подносе се уз пријаву на конкурс а под тач-
ком 2 пре заклучења уговора о раду. Кандидати који 
испуњавају услове за пријем у радни однос и уђу у 
ужи избор биће упућени на претходну психолошку 
процену способности за рад са децом и ученицима 
код НСЗ. Након пријема психолошке процене, Кон-
курсна комисија ће обавити разговор са кандидати-
ма који испуњавају услове за пријем у радни однос. 
Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања 
код НСЗ, у публикацији “Послови”. Пријавни фор-
мулар за сва радна места доступан је на званичној 
интернет страници Министарства просвете, науке и 
технолошког развоја. Уз пријаву кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе (ако је завршио сту-
дије по прописима који су уређивали високо обра-
зовање почев од 10.09.2005. године, онда и диплому 
за студије првог степена и студије другог степена); 
за секретара - доказ о поседовању лиценце, доказ 
о радном искуству; за сервирку - оверену диплому 
о завршеној школи и радном искуству; за радника 
на одржавању хигијене за 72,22% и 50% радног 
времена радника на одржавању хигијене - курирски 
послови ван седишта послодавца оверено сведочан-
ство о завршеној основној школи. Доказ о образо-
вању из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стеченом на високошколској установи 
у току студирања или након дипломирања од нај-
мање 30 бодова, од којих најмање 6 бодова из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина и 6 
бодова праксе у установи у складу са Европским сис-
темом преноса бодова (оверена фотокопија доказа 
који изда високошколска установа) - само за послове 
наставника, извод из казнене евиденције (прибавља 
се у полицијској управи према месту рођења а лица 
рођена у иностранству према месту пребивалишта); 
оверена фотокопија уверења о држављанству Репу-
блике Србије (не старије од 6 месеци) - сви канди-
дати; доказ да је кандидат стекао средње, више или 
високо образовање на српском језику или је поло-
жио испит из српског језика по програму одгова-
рајуће високошколске установе (диплома издата на 
српском језику која је приложена као доказ под тач-
ком 1 сматра се доказом о знању српског језика за 
кандидата на пословима наставника а сведочанство 
издато на српском језику за остале кандидате) и ове-
рена фотокопија извода из матичне књиге рођених 
са холограмом - сви кандидати. Кандидат који је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит односно испит 
за лиценцу, сматра се да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студирања 
или након дипломирања од најмање 30 бодова од 
којих најмање по 6 бодова из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи у складу са Европским системом прено-
са бодова али о томе мора доставити одговарајући 
доказ. Уколико кандидат за наставника нема обра-
зовање описано у претходном ставу, обавезан је да 
га стекне у року од 1 године а највише 2 године од 
дана пријема у радни однос, као услов за полагање 
испита за лиценцу. Пријаве на прописаном обрасцу 
са потребном документацијом доставити на горена-
ведену адресу. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће бити разматране.

МАШИНСКА ШКОЛА
ПАНЧЕВО
26000 Панчево

Браће Јовановића 103а
тел. 013/316-396

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: искуство 8 година рада у установи на 
пословима образовања и васпитања, након стече-
ног одговарајућег образовања. Кандидат мора да 
испуњава услове предвиђене Законом о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС” 
број 88/2017) и то: да има одговарајуће високо обра-
зовање за наставника у подручју рада Машинске шко-

ле „Панчево”, Машинство и обрада метала, Саобраћај 
и Електротехника, педагога или психолога, 1) на 
студијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије) и то (1) студије другог степена из научне, 
односно стручне области за одговарајући предмет, 
односно групе предмета; (2) студије другог степена из 
области педагошких наука или интердисциплинарне, 
мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије 
другог степена које комбинују целине и одговарајуће 
научне, односно стручне области или области педа-
гошких наука; 2) на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређи-
вали високо образовање до 10.09.2005 године; да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да кандидат није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривична дела утврђена 
у члану 139 став 1 тачка 3 Закона о основама система 
образовања и васпитања; односно да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, и 
за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на којем 
остварује образовно-васпитни рад; да има најмање 
8 година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег образо-
вања; да има дозволу за рад наставника и стручног 
сарадника; да има обуку и положен испит за дирек-
тора установе (узеће се у обзир да није донет подза-
конски акт о полагању испита за директора, али ће 
изабрани кандидат бити у обавези да положи овај 
испит у законском року, након што министар про-
свете донесе одговарајући подзаконски акт). Поред 
пријаве за конкурс са прегледом кретања у служби са 
биографским подацима и са предлогом рада дирек-
тора школе, кандидати подносе следећа документа 
којима доказују испуњење тражених услова: дипло-
ма о стеченом одговарајућем образовању (оригинал 
или оверена фотокопија); лекарско уверење не ста-
рије од 6 месеци (оригинал или оверена фотокопија, 
по закључивању уговора); уверење да кандидат није 
осуђиван правноснажном пресудом, не старије од 6 
месеци (оригинал или оверена фотокопија); уверење 
о држављанству не старије од 6 месеци (оригинал или 
оверена фотокопија); доказ о знању језика на којем 
се изводи образовно-васпитни рад у школи - уколико 
одговорајуће образовање није стечено на том језику 
(оригинал или оверена фотокопија); доказ о поло-
женом стручном испиту или о положеној лиценци за 
наставника или стручног сарадника (оригинал или 
оверена фотокопија); потврду о радном стажу у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања, са подацима о 
пословима и радним задацима које је обављао (ори-
гинал или оверена фотокопија); извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија). 
Уколико се на конкурс пријави лице које је претходно 
обављало дужност директора установе, дужно је да 
достави резултате стручно-педагошког надзора уста-
нове и оцену спољашњег вредновања. За кандидате 
који испуњавају услове конкурса у складу са Законом, 
надлежна служба за запошљавање врши психолош-
ку процену способности за рад са децом и ученицима 
применом стандардизованих поступака. Са кандида-
тима се обавља интервју у складу са Законом. Рок за 
пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављи-
вања. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се 
узети у разматрање. Сва потребна обавештења могу 
се добити од секретара школе на телефон 062/758-
839. Пријаве са потребном документацијом о испуње-
ности услова достављају се поштом или лично на 
адресу школе, у периоду од 8 до 13 часова: Машинска 
школа „Панчево”, 26000 Панчево, Браће Јовановића 
103а, са назнаком „Конкурс за директора школе”. 

Наука и образовање
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ПИРОТ

СРЕДЊА СТРУЧНА
ШКОЛА ПИРОТ

18300 Пирот, Ћирила и Методија 29

Спремачица
на одређено време до повратка 

раднице са боловања преко 60 дана
УСЛОВИ: Поред општих услова предвиђених Законом 
о раду, кандидат треба да испуњава и следеће усло-
ве: I степен стручне спреме; да има психичку, физичку, 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 
да није осуђиван правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или 
родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела про-
тив полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међу-
народним правом, без обзира на изречену кривичну 
санкцију, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије, да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Кандидат уз пријаву при-
лаже: оверену фотокопију сведочанства о завршеној 
основној школи, оверену фотокопију извода из мати-
чне књиге рођених, оверену фотокопију уверења о 
држављанству, доказ о неосуђиваности. Кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају устано-
ви на горенаведену адресу, у року од 8 дана од дана 
објављивања конкурса. Непотпуне и неблаговремено 
поднете пријаве неће се разматрати.

ПОЖАРEВАЦ

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ЦВИЈИЋ”

12208 Костолац, Првомајска 1

Оглас објављен у публикацији „Послови“, 
поништава се за радна места: 
- Наставник информатике, на одређено вре-
ме ради замене одсутног запосленог преко 
60 дана, и
- Наставник физике, на одређено време 
ради замене одсутног запосленог преко 60 
дана, са 80% радног времена. 

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА

„ЈОВАН ШЕРБАНОВИЋ” 
12316 Крепољин, Цара Лазара 84

Оглас објављен у публикацији „Послови”, 
број 754 од 06.12.2017. године, поништа-
ва се за радно место: наставник географије, 
на одређено време, до повратка радника са 
боловања, са 60% радног времена.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА ЖАГУБИЦА
12320 Жагубица, Хомољска бб

тел. 012/643-232

Директор школе
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: Директор установе може да буде лице које 
испуњава услове прописане чланом 140 став 1 и 2 
Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), да има одговарајуће 
високо образовање: 1) стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије), и то: 
1. студије другог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета; 2. студије другог степена из области педа-
гошких наука или интердисциплинарне, мултрадис-
циплинарне, трансдисциплинарне студије другог сте-
пана 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 висо-
ко 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, однос-
но стручне области за одговарајући предмет, однос-
но групу предмета; да испуњава услове прописане 
чланом 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС”, бр. 88/2017), да има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима; да није осуђивано правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кривич-
на дела из групе кривичних дела против полне слобо-
де, против правног саобраћаја и против човечности 
и других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно 
понашање; да има држављанство Рапублике Србије; 
да зна српски језик и језик на коме се остварује обра-
зовно-васпитни рад. Чланом 122 став 5 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. гласник 
РС”, бр. 88/2017), прописано је да дужност директора 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 1 и 2 овог закона за 
наставника те врсте школе и подручја рада, за педа-
гога и психолога, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе и најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања. Кандидат 
је дужан да уз пријаву на конкурс достави: радну био-
графију, оригинал или оверену фотокопију дипломе о 
стеченом образовању; оригинал или оверену фотоко-
пију дозволе за рад наставника, васпитача и стручног 
сарадника (лиценца); оригинал или оверену фотоко-
пију уверења о положеном испиту за директора уста-
нове (пријава која не садржи уверење о положеном 
испиту за директора установе неће се сматрати непот-
пуном, а изабрани кандидат ће бити у обавези да у 
законском року положи испит за директора школе); 
оригинал уверење о држављанству Рапублике Србије 
(не старије од 6 месеци); извод из матичне књиге 
рођених; оригинал уверење да није покренут кри-
вични поступак доношењем наредбе о спровођењу 
истраге, потврђивањем оптужнице којој је претходи-
ла истрага или доношењем решења о одређивању 
притвора пре доношења решења о одређивању 
притвора пре доношења оптужног предлога пред 
надлежним судом (не старије од 6 месеци); оригинал 
уверење да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна каз-
на затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
што онемогућава рад у образовању (не старије од 6 
месеци); потврда о радном искуству - најмање осам 
година у области образовања и васпитања након сте-
ченог одговарајућег образовања; уверење о знању 
српског језика, уколико одговарајуће образовање није 
стечено на српском језику; доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 

просветног саветника); уколико се на конкурс пријави 
лице које је претходно обављало дужност директора 
установе, дужно је да достави резултате стручно-пе-
дагошког надзора установе и оцену спољашњег вред-
новања; лекарско уверење као доказ о испуњености 
услова да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима прибавља се пре 
закључења уговора о међусобним правима и обавеза-
ма директора установе. Изабрани кандидат ступа на 
дужност по окончаном поступку избора регулисаног 
законом. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће 
се узети у разматрање. Пријаве са доказима о испуња-
вању услова подносе се на горенаведену адресу или 
лично код секретара школе, радним даном од 9 до 13 
часова. На пријави обавезно назначити “Пријава на 
конкурс за директора”. Рок за пријављивање на кон-
курс је 15 дана од дана објављивања конкурса. Кон-
такт телефон: 012/643-232.

СРЕДЊА ШКОЛА 
„МЛАДОСТ”

12300 Петровац на Млави

1) Наставник предметне - 
теоријске наставе за предмет 

енглески језик
за 45 % радног времена, на 

одређено време до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани филолог 
за енглески језик и књижевност, мастер филолог 
(студијски програм Англистика; студијски програм 
или главни предмет, односно профил Енглески језик 
и књижевност или мастер професор језика и књи-
жевности (студијски програм или главни предмет, 
односно профил Енглески језик и књижевност).

2) Наставник практичне наставе 
трговцима

на одређено време до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: дипломирани економиста, дипломирани 
економиста - менаџер у рачуноводству и ревизији, 
дипломирани економиста - менаџер у трговини или 
мастер економиста, предходно завршене основне 
академске студије у области економије.

3) Техничар одржавања 
информационих система и 

технологија
за 41 % радног времена, на 

одређено време до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: средња стручна спрема и познавање 
информационих система и технологија која ће се 
проверавати пре пријема у радни однос.

4) Финансијско-административни 
радник

са 10 % радног времена, на 
одређено време до 31.08.2018. 

године
УСЛОВИ: средња стручна спрема, која ће се прове-
равати пре пријема у радни однос.

5) Чистачица
са 31 % радног времена, на 

одређено време до 31.08.2018. 
године

УСЛОВИ: завршена основна школа.

ОСТАЛО: кандидати поред попуњеног пријавног 
формулара који се налази на званичној интернет 
страници Министарства просвете, науке и технолош-
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ког развоја доставља још и: 1) оверену фотокопију 
дипломе да имају одговарајуће образовање на основ-
ним студијима у трајању од најмање четири године 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године или оверену фотоко-
пију дипломе на студијима другог степена - после 10. 
септембра 2005. године, то јест мастер академске 
студује, мастер струковне студије, специјалистичке 
академске студије и то: а) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући 
предмет, односно групе предмета, б) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука. Лице под б) мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета (такође достављају оверену фото-
копију документа као доказ) за радна места 1 и 2; 
за радна места 3, 4 и 5 достављају оверену фотоко-
пију дипломе о траженом образовању; 2) да имају 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима, 3) оригинал или оверену 
фотокопију доказа да нису осуђивани правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; 4) оригинал или оверену 
фотокопију доказа да имају држављанство Републи-
ке Србије и 5) доказ да знају српски језик и језик на 
којем остварује образовно-васпитни рад. Докази из 
тачке 1), 3), 4) и 5) достављају се заједно са попуње-
ним пријавним формуларом који се налази на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја у року од 8 дана од 
дана објављивања конкурса а доказ из тачке 2) при-
бавља се пре закључивања уговора о раду.

ОСНОВНА ШКОЛА 
„СЛОБОДАН ЈОВИЋ”

12256 Волуја бб
тел. 012/880-100, 012/670-520

Наставник физичког васпитања
за рад у централној школи у Волуји 

и подручном одељењу у Дубоки, 
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
до истека мандата директору школе

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чл. 139, 140 и 142 Закона о основама система 
образовања и васпитања, и то: да има одговарајуће 
образовање у складу са чл. 140 и 142 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања (“Сл. глас-
ник РС”, бр. 88/17), као и у складу са Правилником о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи (“Сл. гласник РС”, бр. 
11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17 и 3/17) за рад 
на радном месту наставника физичког васпитања, 
наставника физичког васпитања - изабрани спорт, 
наставника физичког и здравственог васпитања и 
наставника физичких активности; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 

других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; да има држављанство Републике 
Србије и да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад. У складу са чланом 
142 Закона о основама система образовања и васпи-
тања, кандидат мора да има образовање из психо-
лошких, педагошких и методичких дисциплина сте-
чено на високошколској установи у току студија или 
након дипломирања од најмање 30 бодова, од којих 
најмање по шест бодова из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина и шест бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, а потребну документацију заједно са одштам-
паним пријавним формуларом достављају школи.

ОСТАЛО: Уз пријавни формулар кандидати дос-
тављају следећу документацију: извод из матичне 
књиге рођених (оригинал или оверену фотокопију) 
и уверење о држављанству РС (оригинал или ове-
рену фотокопију) - не старије од 6 месеци; оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању; доказ 
о поседовању образовања из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (потврду високош-
колске установе о броју бодова, доказ о положеном 
испиту за лиценцу или доказ о положеним испитима 
из педагогије или психологије - Закон по члану 142 
став 2 дозвољава да се овај доказ - образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисципли-
на наставник је обавезан да стекне у року од јед-
не, а највише две године од дана пријема у радни 
однос, као услов за полагање испита за лиценцу); 
уверење из МУП-а -из казнене евиденције; доказ о 
знању језика на којем се изводи образовно-васпит-
ни рад у школи се доставља само уколико одгова-
рајуће образовање није стечено на том језику. Доказ 
да кандидат има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима изабра-
ни кандидат ће доставити пре закључења уговора 
о раду. Рок за пријављивање на конкурс је 8 дана 
од дана објављивања огласа. Пријаве доставити на 
адресу школе: ОШ “Слободан Јовић” Волуја, 12256 
Волуја бб или предати лично у школи. Неблаговре-
мене и непотпуне пријаве неће се разматрати. Бли-
же информације о конкурсу се могу добити на број 
телефона: 012/880-100 и 012/670-520.

ПРОКУПЉЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
„ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ”

18412 Житорађа, Светосавска 25
тел. 027/8362-970

Педагошки асистент
на одређено време до 31.08.2018. 

године
УСЛОВИ: да кандидат има најмање средњу стручну 
спрему, да познаје ромски језик (било који дијале-
кат), савладан програм обуке за педагошког асистен-
та. 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 способност за рад са децом 
и ученицима; 3) није осуђивано правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискримина-
торно понашање; 4) има држављанство Републике 
Србије; 5) зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно-васпитни рад. Услови из става 1 овог 

члана доказују се приликом пријема у радни однос 
и 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, слати оверене копије не старије од 6 месеци. 
Конкурс је отворен 8 дана од дана објављивања у 
публикацији „Послови”, рачунајући од следећег дана 
од дана објављивања. Конкурсна документација се 
доставља на горенаведену адресу, поштом или лич-
но у канцеларији секретара школе сваког радног 
дана од 8 до 14 часова. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве неће се узимати у разматрање.

ТЕХНИЧКА ШКОЛА 15. МАЈ
18400 Прокупље, Ратка Павловића 19 б

тел. 027/329-052

Наставник практичне наставе, 
електрични и електронски 

системи на возилима
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 50% радног времена

УСЛОВИ: дипломирани инжењер електротехнике, 
дипломирани електротехнички инжењер; дипломи-
рани инжењер електронике, професор електротех-
нике, инжењер електотехнике, инжењер електро-
нике, инжењер електронике, виши стручни радник 
електротехничке струке, аутоелектричар-специјали-
ста, мастер инжењер електротехнике и рачунарства, 
претходно завршене основне академске студије у 
области електротехнике и рачунарства, специјали-
ста струковни инжењер електротехнике и рачунар-
ства, претходно завршене студије првог степена из 
области електротехнике и рачунарства, струковни 
инжењер електротехнике и рачунарства, електро-
инжењер.

ОСТАЛО: уз пријавни формулар преузет са сај-
та Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја доставити: оверену фотокопију дипло-
ме, извод из матичне књиге рођених, уверење о 
држављанству (не старије од 6 месеци), уверење о 
неосуђиваности за дела из члана 139, став 1 тачка 
3 Закона о основама система образовања и васпи-
тања. Кандидати са завршеном средњом школом и 
специјалистичким испитом достављају и потврду о 
петогодишњем радном искуству након положеног 
специјалистичког испита. Рок за пријављивање је 8 
дана од дана објављивања.

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-
ПРЕХРАМБЕНА

ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА
18400 Прокупље, Ћирила и Методија 1

тел. 027/324-311

Наставник за избор у звање 
предавача за ужу научну област 

Математика
на одређено време од 5 година

УСЛОВИ: стечени академски назив магистра из 
области Математике и да има најмање 5 година рад-
ног искуства у настави на високошколској установи. 
Прилози: фотокопија дипломе о стеченом академ-
ском називу магистра из области Математике, био-
графија, списак радова и сами радови. Кандидати 
треба да испуњавају и остале услове предвиђене 
Законом о високом образовању („Службени глас-
ник РС” бр. 88/17), Статутом школе и Правилником 
о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места школе. Пријаве кандидата са прилозима под-
носе се у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса. Комплетну документацију доставити на при-
ложену адресу.

Наука и образовање
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ОШ “ТОПЛИЧКИ ХЕРОЈИ” 
18412 Житорађа, Светосавска 25 

тел./факс: 027/836-2970
e-mail: topheroj@mts.rs

Наставник математике
са 55,56 % радног времена, на 
одређено време, ради замене 

одсутне запослене преко 60 дана
УСЛОВИ: одговарајуће високо образовање пропи-
сано чланом 140 став 1, тачке 1 и 2 и чланом 139 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Сл. гласник РС”, бр. 88/2017, даље Закон), 
као и 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): 
да кандидат има одговарајуће високо образовање, 
1) на студијама другог степена (мастер академске 
студије, специјалистичке академске студије или 
специјалистичке струковне студије): (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање четири године, по прописима који су 
уређивали високо образовање до 10.09.2005. годи-
не. Лице из горенаведених ставова мора имати обра-
зовање из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина стечено на високошколској установи у 
току студија или након дипломирања од најмање 30 
бодова, од којих је најмање 6 бодова из психолош-
ких, педагошких и методичких дисциплина и шест 
бодова праксе у установи, у складу са Европским 
сиситемом преноса бодова. Сматра се да наставник, 
васпитач и стручни сарадник који је у току студија 
положио испите из педагогије и психологије или је 
положио стручни испит, односно испит за лиценцу, 
има неопходно образовање; да кандидат има пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; да није осуђиван правноснаж-
ном пресудом за кривично дело за које је изречена 
безусловна казна затвора у трајању од најмање три 
месеца, као и за кривична дела насиље у породи-
ци, одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; да има држављанство Репу-
блике Србије; да зна српски језик и језик на коме се 
остварује образовноваспитни рад.

ОСТАЛО: Уз попуњен пријавни формулар, са 
кратком биографијом, приложити: оверену фото- 
копију дипломе о стеченом одговарајућем високом 
образовању; уверење о држављанству Републике 
Србије (оригинал или оверена фотокопија, не ста-
рије од 6 месеци); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); доказ да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање (не старији од шест месеци); доказ о 
знању српског језика и језика на коме се остварује 
образовно-васпитни рад у школи (доказ доставља 

кандидат само уколико одговарајуће образовање 
није стечено на том језику); доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за рад 
са децом и ученицима (лекарско уверење доставља 
изабрани кандидат, пре закључења уговора о раду). 
Напомена: у складу са чланом 154 и 155 кандидати 
попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом, доствљају 
установи. Непотпуне и неблаговремене пријаве, као 
и фотокопије докумената које нису оверене од стра-
не надлежног органа, неће се разматрати. Пријаве 
на конкурс доставити лично или поштом на адресу 
школе у року од 8 дана од дана објављивања кон-
курса, са назнаком „За конкурс”.

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА 
„НЕВЕН”

18400 Прокупље, Немањина 7
тел. 027/329-188

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: директор установе може да буде лице које 
испуњава услове из чл. 139 и чл. 140 ст. 1 и 2 Зако-
на о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС“ бр. 88/17) и Правилника о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.108/15): да има 
одговарајуће образовање на студијама другог степе-
на (мастер академске, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: 1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка илиинтердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трандисциплинарне студије другог степена које ком-
бинују целине и одговарајуће научне, односно струч-
не области или области педагошких наука; на основ-
ним студијама у трајању од најамње четри године, 
по прописима који су уређивали високо образовање 
до 10. септембра 2005. године. Лице из ст. 1. тач-
ка 1) подтачка 2) овог члана мора да има заврше-
не студије првог степена из научне, односно струч-
не области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета; да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом; да није осуђивано прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; зна српски језик на којем оства-
рује васпино образовни рад, да има најмање осам 
година рада на пословима образовања и васпитања 
у установи за образовање и васпитање након сте-
ченог одговарајућег образовања. Уколико се на кон-
курс не пријави ни један кандидат са одговарајућим 
образовањем, дужност директора може да обавља и 
лице које има стечено одговарајуће високо образо-
вање на студијама првог степена (основне академ-
ске, односно струковне и специјалистичке струковне 
студије), студије у трајању од три године или више 
образовање; да има обуку и положен испит за 
директора установе.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат треба да 
приложи: оригинал или оверену фотокопију уверења 
о држављанству, оригинал или оверену фотокопију 
ивода из књиге рођених, оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченом образовању, оригинал или 
оверену фотокопију документа о положеном испиту за 
лиценцу, односно стручном испиту, потврду о радном 

искуству, оригинал или оверену фотокопију доказа о 
резултату стручно-педагошког надзора у раду канди-
дата (извештај просветног саветника) ако кандидат 
поседује, оригинал или оверену фотокопију доказа 
о резултатима стручно-педагошког надзора установе 
и оцену спољашњег вредновања (само за кандидате 
који су претходно обављали дужност директора шко-
ле), преглед кретања у служби са биографским пода-
цима. Уверење да кандидат није осуђиван прибавља 
установа. Доказ о психичкој, физичкој и здравстве-
ној способности за рад са децом изабрани кандидат 
доставља пре закњучења уговора о раду. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 
Пријаве са доказима доставити на адресу установе са 
назнаком „Конкурс за директора”. Рок за пријављи-
вање на конкурс је 15 дана од дана објављивања.

Васпитач
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: из чл. 139 и 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ бр.88/17) и 
једна година рада на пословима васпитача. Уз пријаву 
доставити: оригинал или оверену фотокопију уве-
рења о држављанству, оригинал или оверену фото-
копију ивода из књиге рођених, оригинал или оверену 
фотокопију дипломе о стеченом образовању, ориги-
нал или оверену фотокопију документа о положеном 
испиту за лиценцу, односно стручном испиту, потврду 
о радном искуству; да није осуђивано правоснажном 
пресудом за кривично дело за које је изречена безус-
ловна казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, оду-
зимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела 
примање или давање мита, за кривична дела из групе 
кивичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом утврђено дискриминаторно понашање; 
кратку биографију, попуњен пријавни формулар са 
сајта Министарства просвете, науке и технолошког 
развоја. Пријаву доставити на адресу установе у року 
од 8 дана од дана објављивања огласа.

Портир
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: завршена средња школа; поред општих 
услова за заснивање радног односа предвиђених чл. 
24 Закона о раду, кандидати треба да испуњавају и 
услове прописане чл. 139 и 140 Закона о основама 
система образовања и васпитања („Сл. гласник РС“ 
бр. 88/17).

ОСТАЛО: поред пријаве, кандидати треба да доста-
ве оверене фотокопије докумената којим доказују да 
испуњавају услове конкурса (сведочанство, уверење 
да нису осуђивани и да се не води истрага, уверење 
о држављанству, извод из књиге рођених). Доказ о 
здравственом стању доставља кандидат који буде 
изабран пре закључивања уговора о раду. Пријаве 
слати на адресу установе у року од 8 дана од дана 
објављивања огласа.

СМЕДЕРЕВО

ОШ “СВЕТИ САВА”
11300 Смедерево, Металуршка бб

тел. 026/663-999

Наставник разредне наставе
на одређено време, ради замене 
одсутне запослене до повратка 

запослене са боловања
УСЛОВИ: поседовање одговарајућег образовања, 
поседовање психичке, физичке и здравствене спо-
собности за рад са децом и ученицима; неосуђива-
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ност правноснажном пресудом за кривично дело 
за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
поседовање држављанства Републике Србије, 
знање језика на ком се остварује образовно-васпит-
ни рад. Докази о испуњености услова алинеја 1, 3, 4 
и 5 саставни су део пријаве на конкурс као и извод 
из матичне књиге рођених и очитана лична карта, а 
доказ алинеје 2 прибавља се пре закључења угово-
ра о раду. Кандидати попуњавају пријавни форму-
лар који се налази на званичној интернет страници 
Министарства просвете, а потребну документацију 
заједно са одштампаним пријавним формуларом 
достављају школи. Уколико кандидат није стекао 
средње, више или високо образовање на српском 
језику у обавези је да достави доказ да је положио 
испит из српског језика по програму одговарајуће 
високошколске установе. Кандидати треба да посе-
дују одговарајуће образовање из члана 140 став 1-3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(„Сл. гласник РС”, број 88/2017), као и Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и струч-
них сарадника у основној школи („Сл. гласник РС - 
Просветни гласник “, број 11/2012 и 15/2013, 2/2016, 
10/201611/2016 и 2/2017). Неблаговремене и непот-
пуне пријаве неће се узети у обзир. Конкурс је отво-
рен 8 дана од дана објављивања. Пријавни форму-
лар треба послати на горенаведену адресу. Ближе 
информације о конкурсу могу се добити код секрета-
ра школе и преко телефона 026/663-999.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ЕКОНОМСКО-ТРГОВИНСКА 

ШКОЛА
11300 Смедерево, Црвене Армије 156

тел. 026/641-360

Оглас објављен у “Пословима” 01.11.2017. за 
радно место наставник економске групе пред-
мета, на одређено време, ради замене запос-
леног који је привремено спречен за рад дуже 
од 60 дана.

ОСНОВНА ШКОЛА
”СВЕТИ САВА“
11320 Велика Плана

Булевар Деспота Стефана 40
тел. 026/516-021

Домар
на одређено време, ради замене 

запосленог, који одсуствује са рада 
ради посебне неге детета

УСЛОВИ: Потребно је да кандидат има: држављан-
ство Републике Србије; да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад; да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело, прописа-
но чланом 139 став 1 тачка 3 Закона о основама сис-
тема образовања и васпитања („Службени гласник 
РС”, број: 88/17); да има одговарајуће образовање 
- III или IV степен стручне спреме - квалификовани 
радник или високо квалификовани радник занимања: 
електричар, водоинсталатер, бравар, машинбравар, 
лимар, фасадер, зидар, столар, као и да поседује 
стручну оспособљеност у трајању од шест месеци за 
руковаоца парних котлова, као и да испуњава дру-
ге услове утврђене законом, другим прописима или 
актом о систематизацији радних места у установи. Уз 
пријаву на конкурс треба да доставе оригинале или 
оверене фотокопије следећих докумената (обавезно): 

попуњен пријавни формулар објављен на званичној 
интернет страници Министарства просвете и да га 
заједно са потребном документацијом доставе шко-
ли у року од 8 дана од дана објављивања конкурса; 
диплому или уверење о захтеваној стручној спреми; 
уверење о држављанству (не старије од шест месеци); 
извод из матичне књиге рођених; краћу биографију; 
уверење Основног Јавног тужилаштва, да није донета 
наредба о спровођењу истраге за кривична дела за 
која се гони по службеној дужности из надлежности 
Основног јавног тужилаштва и Вишег јавног тужи-
лаштва. Доказ о неосуђиваности за кривична дела 
прописана чланом 139 став 1 тачка 3 наведеног Зако-
на о основама система образовања и васпитања, сас-
тавни је део пријаве на конкурс. Изабрани кандидат 
је у обавези да лекарско уверење о психичкој, физич-
кој и здравстевној способности за рад достави, пре 
закључења уговора о раду. Фотокопије докумената 
која нису оверена од надлежног органа неће се узи-
мати у обзир. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Попуњен пријавни формулар са 
одговарајућим доказима (документацијом ) подносе 
се у року од 8 дана од дана објављивања конкурса на 
горенаведену адресу, са назнаком „За конкурс”.

СОМБОР

ПЕДАГОШКИ ФАКУЛТЕТ
У СОМБОРУ

25000 Сомбор, Подгоричка 4
тел. 025/412-030

Доцент за ужу научну област 
Књижевне науке

на одређено време, на период од 5 
година

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив 
доктор књижевних наука. Кандидати морају испуња-
вати и остале услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Статутом и општим актима Универ-
зитета у Новом Саду и Статутом и општим актима 
Педагошког факултета у Сомбору. Уз пријаву се 
подноси: фотокопија дипломе свих нивоа студија са 
додацима диплома, попуњен образац биографских 
података (преузет са: http://www.uns.ac.rs/index.php/
univerzitet/dokumenticategori/45-izbor-u-zvanje) при-
ложен у штампаној и електронској форми, библио-
графију објављених радова и саме радове и уверење 
о некажњавању (МУП). Поступак избора у звање и 
заснивање радног односа спроводи се у складу са 
одредбама Закона о високом образовању, одред-
бама Статута и општих аката Универзитета у Новом 
Саду и Статута и општих аката Факултета. Неблаго-
времене и непотпуне пријаве неће се разматрати. 
Конкурс је отворен 15 дна од дана објављивања у 
публикацији „Послови“.

Ванредни професор за ужу 
научну област Природне науке
на одређено време, на период од 5 

година
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме - научни назив 
доктор биолошке наука. Кандидати морају испуња-
вати и остале услове предвиђене Законом о високом 
образовању, Статутом и општим актима Универзите-
та у Новом Саду и Статутом и општим актима Педа-
гошког факултета у Сомбору. Уз пријаву се подноси: 
фотокопија дипломе свих нивоастудија са додацима 
диплома, попуњен образац биографских података 
(преузет са: http://www.uns.ac.rs/index.php/univerzitet/
dokumenticategori/45-izbor-u-zvanje) приложен у штам-
паној и електронској форми, библиографију објавље-
них радова и саме радовеи уверење о некажњавању 
(МУП). Поступак избора у звање и заснивање радног 
односа спроводи се у складу са одредбама Закона о 
високом образовању, одредбама Статута и општих 
аката Универзитета у Новом Саду и Статута и општих 
аката Факултета. Неблаговремене и непотпуне прија-
ве неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дна од 
дана објављивања у листу Послови.

Редован професор за ужу научну 
област Психолошке науке

УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме-научни назив 
доктор психолошких наука. Кандидати морају 
испуњавати и остале услове предвиђене Зако-
ном о високом образовању, Статутом и општим 
актима Универзитета у Новом Саду и Статутом и 
општим актима Педагошког факултета у Сомбору. 
Уз пријаву се подноси: фотокопија дипломе свих 
нивоастудија са додацима диплома, попуњен обра-
зац биографских података (преузет са: http://www.
uns.ac.rs/index.php/univerzitet/dokumenticategori/45-
izbor-u-zvanje) приложен у штампаној и електронској 
форми, библиографију објављених радова и саме 
радовеи уверење о некажњавању (МУП). Поступак 
избора у звање и заснивање радног односа спро-
води се у складу са одредбама Закона о високом 
образовању, одредбама Статута и општих аката 
Универзитета у Новом Саду и Статута и општих ака-
та Факултета. Неблаговремене и непотпуне пријаве 
неће се разматрати. Конкурс је отворен 15 дна од 
дана објављивања у публикацији „Послови“.

СРЕМСК А МИТРОВИЦА

ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАЋА ГРУЛОВИЋ”
22324 Бешка, Карађорђева 2

тел. 022/570-115

Шеф рачуноводства
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: 1) Кандидат мора да поседује одговарајуће 
високо образовање у складу са чл.139, 140 и 155 Зако-
на о основама система образовања и васпитања (“Сл. 
гласник РС” бр .88/2017), стечено на студијама другог 
степена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистиче академске студије) у складу 
са Законом о високом образовању, односно образо-
вање стечено на основним студијама у трајању од 
најмање четири године по пропису који је уређивао 
високо образовање до 10.09.2005. године, из области 
економског образовања; 2) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и ученици-
ма; 3) да није осуђиван правноснажном пресудом за 
кривично дело за које је изречена безусловна казна 
затвора у трајању од најмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање мало-
летног лица, запуштање и злостављање малолетног 
лица или родоскврнуће, за кривична дела примање 
или давање мита; за кривична дела из групе кри-
вичних дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпитни 
рад. Кандидат попуњава пријавни формулар на зва-
ничној интернет страници Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја, а потребну документа-
цију заједно са одштампаним пријавним формуларом 
доставља школи. Уз попуњен пријавни формулар 
кандидат доставља: оверен препис (копију) дипломе 
о стеченом образовању, уверење о држављанству (не 
старије од 6 месеци - оригинал или оверену фотоко-
пију), извод из матичне књиге рођених (оригинал или 
оверену фотокопију), као и доказ о радном искуству. 
Доказ из тач. 2 овог огласа прибавља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Конкурс је отворен 15 дана 
од дана објављивања. Непотпуне и неблаговремене 
пријаве се неће разматрати.

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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ОСНОВНА ШКОЛА
„ЈОВАН ПОПОВИЋ“

22320 Инђија, Краља Петра I 24
тел. 022/561-330

Наставник хемије
за 50% радног времена (1 

извршилац - 40% за предмет хемија 
и 10% радног времена за изборни 

предмет - домаћинство, на одређено 
време ради замене одсутног 

запосленог преко 60 дана

Наставник биологије
за 90% радног времена (1 

извршилац - 80% за предмет 
биологија и 10% радног времена 
за слободне активности - чувари 

природе) на одређено време ради 
замена одсутног запосленог преко 

60 дана

УСЛОВИ: 1) кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139, 140 Закона о основама система 
обраовања и васпитања (“Службени гласник РС” бр. 
88/1207), и то: мора да има одговарајуће образо-
вање за наставнике основне школе у складу са чла-
ном 140 Закона о основама система образовања и 
васпитања и Правилником о степену и врсти обра-
зовања наставника и стручних сарадника у Основ-
ној школи („Службени гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр: 11/2012, 15/2013, 2/2016, 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 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 родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије; 5) да зна 
српски језик на коме се остварује образовно-васпит-
ни рад.

ОСТАЛО: кандидат попуњава пријавни формулар на 
званичној интернет страници Министарства просве-
те, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом доставља школи. Уз пријавни формулар 
кандидат доставља: краћу биографију са адресом 
и контакт телефоном, оригинал или оверену копију 
дипломе о стеченој стручној спреми; оригинал или 
оверену копију уверења о држављанству Републике 
Србије, оригинал или оверену копију извода из мати-
чне књиге рођених, доказ о неосуђиваности, доказ о 
познавању српског језика, на коме се остварује обра-
зовно васпитни рад (осим кандидата који су одгова-
рајуће образовање стекли на српском језику). Доказ 
о психичкој, физичкој и здравственој способност за 
рад са ученицима - лекарско уверење доставља иза-
брани кандидат пре закључивања уговора о раду. 
Рок за пријављивање је 8 дана од дана објављивања 
конкурса. Неблаговремене и непотпуне пријаве се 
неће разматрати. Пријаве са приложеном докумен-
тацијом предати у секретаријату школе или послати 
поштом на горенаведену адресу.

СУБОТИЦА

МУЗИЧКА ШКОЛА СУБОТИЦА
24000 Суботица, Штросмајерова 3

тел. 024/525-672

Наставник српског 
традиционалног певања

за основну музичку школу, на 
одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: За пријем у радни однос кандидат треба 
да испуњава следеће услове: да има одговарајуће 
образовање; сходно члану 140 ЗОСОВ, наставник, 
васпитач и стручни сарадник јесте лице које је 
стекло одговарајуће високо образовање: 1) на сту-
дијама другог степена (мастер академске студије, 
мастер струковне студије, специјалистичке академ-
ске студије или специјалистичке струковне студије) 
по пропису који уређује високо образовање, почев 
од 10. септембра 2005. године, и то: (1) студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета, (2) 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмете, однос-
но групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне студије), студијама 
у трајању од три године или вишим образовањем. 
Обавезно образовање лица из члана 140 овог Зако-
на је образовање из психолошких, педагошких и 
методичких дисциплина стечено на високошколској 
установи у току студија или након дипломирања, од 
најмање 30 бодова, од којих најамње по шест бодо-
ва из психолошких, педагошких и методичких дисци-
плина и шест бодова праксе у установи, у складу са 
Европским системом преноса бодова. Образовање 
из става 1 овог члана, наставник, васпитач и струч-
ни 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. Програм 
за стицање образовања из става 1 овог члана ост-
варује високошколска установа у оквиру акредито-
ваног студијског програма или као програм образо-
вања током читавог живота, у складу са прописима 
којима се уређује високо образовање. Сматра се да 
наставник, васпитач и стручни сарадник који је у 
току студија положио испите из педагогије и психо-
логије или је положио стручни испит, односно испит 
за лиценцу има образовање из става 1 овог члана 
Закона. Образовање из става 1 овог члана Закона 
није обавезно за лице са средњим образовањем: 
медицинска сестра - васпитач, наставник играчких 
предмета и наставник практичне наставе. Врста 
образовања, односно потребно звање прописано је 
Правилником о степену и врсти образовања настав-
ника у основној музичкој школи. Кандидат треба и: 
да има психофизичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима, да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање, да има држављанство Репу-
блике Србије, да зна српски језик. 

ОСТАЛО: Уз попуњен и одштампан пријавни форму-
лар, кандидати треба да доставе: кратку биографију, 
уверење о држављанству, извод из матичне књиге 
рођених, уверење или диплому о стеченом образо-
вању, доказ о знању језика на којем изводе образов-
но-васпитни рад - кандидати који конкуришу на рад-
на места за рад на српском језику достављају доказ о 
познавању српског језика (сведочанство или дипло-
ма о завршеној средњој, вишој или високој школи из 
које је видљиво да је кандидат стекао образовање 
на српском језику, или уверење о положеном испиту 
из тог језика по програму одговарајуће високошкол-
ске установе), доказ да кандидат поседује знање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
(потврда, уверење или диплома факултета/одгова-
рајуће високошколске установе, додатак дипломи 
из кога је видљиво да је кандидат положио одгова-
рајуће испите или уверење о положеном стручном 
испиту или испиту за лиценцу) - све у оригиналу 
или овереној фотокопији. Доказ да кандидат има 
психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима доставља се пре закљу-
чивања уговора о раду. Кадидати који буду изабра-
ни у ужи избор, упућују се на психолошку процену 
способности за рад са децом и ученицима коју врши 
надлежна служба за послове запошљавања приме-
ном стандардизованих поступака. Доказ да кандидат 
није осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање 
установа ће прибавити по службеној дужности, за 
изабраног кандидата. Пријаве се могу предати лич-
но у секретаријату установе радним данима од 09.00 
до 12.00 часова или послати поштом на горенаведе-
ну адресу. Телефон за информације је 024/525-672. 
Кандидати треба да преузму формулар за пријаву на 
конкурс на интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја www.mpntr.gov.
rs. Кандидати су дужни да попуне пријавни форму-
лар, и да попуњен и одштампан пријавни формулар 
заједно са осталом потребном документацијом наве-
деном у конкурсу доставе установи, у року од 8 дана 
од дана објављивања. Пријаве поднете по истеку 
овог рока су неблаговремене и као такве неће бити 
узимане у разматрање.

Наука и образовање

Посао се не чека, 
посао се тражи

Пословни центри НСЗ

ВЕЛИКЕ ИДЕЈЕ
ЗА МАЛИ БИЗНИС
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ВИСОКА ШКОЛА
СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ВАСПИТАЧА
И ТРЕНЕРА

24000 Суботица, Банијска 67

Наставник за избор у звање 
професора струковних студија 
и заснивање радног односа из 

поља Медицинске науке, област 
Медицинске науке, ужа научна 

област Превентивне медицинске 
науке

УСЛОВИ: Медицински факултет, доктор медицин-
ских наука, објављени стручни радови и способност 
за наставни рад.

Наставник за избор у звање 
предавача и заснивање радног 
односа из поља Медицинских 

наука, област Медицинске науке, 
ужа научна област Клиничке 

медицинске науке
са пуним радним временом 

подељеним између здравствене 
установе као наставне базе и школе, 

на одређено време од 5 година
УСЛОВИ: Медицински факултет, магистар медицин-
ских наука, специјалиста физијатрије или специја-
листа за ортопедску хирургију и трауматологију, 
објављени стручни радови и способност за наставни 
рад.

Сарадник за избор у звање 
асистента и заснивање радног 
односа из поља Медицинских 

наука, област Медицинске науке, 
ужа научна област Превентивне 

медицинске науке
на одређено време од 3 године

УСЛОВИ: завршен Медицински факултет, студент 
докторских студија који су предходне нивое студија 
завршли са укупном просечном оценом најмање 8 и 
који показује смисао за наставни рад.

Сарадник ван радног односа за 
избор у звање сарадника за део 
практичне наставе из области 

медицинских наука
на одређено време од 1 године 
из установа као наставне базе 

школе (Дом здравља у Суботици и 
Геронтолошки центар у Суботици)

УСЛОВИ: Најмање VI степен стручне спреме и нај-
мање три године радног искуства у струци.

ОСТАЛО: Остали услови су утврђени Законом о 
високом образовању, Статутом школе, Правилником 
о начину и поступку стицања звања и заснивања 
радног односа сарадника и наставника и Правилни-
ком о унутрашњој организацији и систематизацији 
послова у складу са којима ће бити извршен избор 
између пријављених кандидата. Уз пријаву на кон-
курс кандидати су дужни да поднесу: биографију са 
свим битним подацима, кретање у професионалном 
раду (установа, факултет, универзитет или фирма, 
трајање запослења и звање - навести сва звања), 
списак радова, остале податке: о наставном раду, 
научноистраживачком, уметничком, стручном и про-
фесионалном доприносу, о ангажовању у развоју 
наставе и других делатности високошколске устано-
ве, ваннаставним активностима, доприносу локалној 

и широј заједници, признањима и наградама. Дока-
зи у овереној фотокопији: извод из матичне књиге 
рођених, уверење о држављанству, све високошкол-
ске дипломе и додатак дипломи или нострификације 
диплома стечене у иностранству, доказ надлежног 
органа поводом чињенице да кандидат није под 
истрагом. Пријаве на конкурс подносе се у року од 
8 дана од дана објављивања конкурса у публикацији 
о запошљавању Националне службе за запошља-
вање “Послови”, на адресу Висока школа струковних 
студија за образовање васпитача и тренера у Субо-
тици, Банијска 67. Сву конкурсну документацију,као 
доказ о испуњености услова конкурса, доставити и у 
електронској форми (на компакт диску-CD). Упућују 
се кандидати да користе Образац пријаве на конкурс 
који се налази на сајту школе www.vsovsu.rs. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у 
обзир и бити разматране.

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ

НА МАЂАРСКОМ НАСТАВНОМ
ЈЕЗИКУ У СУБОТИЦИ

24000 Суботица, Штросмајерова 11

Конкурс за заснивање радног односа
и стицање звања наставника:

Биолошке науке све уже научне 
области сва звања

за рад на мађарском наставном 
језику, на Законом одређени период 

или на неодређено време
УСЛОВИ: VIII степен стручне спреме доктор нау-
ка у наведеној области а остали услови за избор 
наставника Факултета предвиђени су одредбама 
Закона о високом образовању („Службени гласник 
РС“,бр. 88/2017) и општима актима Универзитета у 
Новом Саду и Учитељског Факултета на мађарском 
наставном језику у Суботици. У звање наставника 
може бити избарани лице које није правоснажном 
пресудом осуђено за кривично дело против пол-
не слободе, фалсификовања јавне исправе коју 
издаје високошколска установа или примања мита у 
обављању послова на Факултету.

ОСТАЛО: Пријаве кандидата са прилозима: био-
графија, дипломе о одговарајућој стручној спреми 
- оргинали или оверене копије, извод из матичне 
књиге рођених - оргинал или оверена копија, уве-
рење о држављанству - оргинал или оверена копија, 
списак научних радова, радови, лекарско уверење, 
уверење о неосуђиваности од СУП-а подносе се Учи-
тељском Факултету на мађарском наставном језику 
у Суботици на адресу Штросмајерова 11. у року од 8 
дана од дана објављивања конкурса у Листу „Посло-
ви” Националне службе за запошљавање. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у 
обзир.

ШАБАЦ

ОШ “ЛАЗА К. ЛАЗАРЕВИЋ”
15357 Клење, Дринска 1

тел. 015/457-026 
e-mail: os.klenje@ptt.rs

Наставник енглеског језика
на одређено време, замена одсутног 
запосленог преко 60 дана, са 90% 

радног времена
УСЛОВИ: Услови за заснивање радног односа из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања („Сл. гласник“ број 88/17). У радни 
однос у установи може да буде примљено лице, 
под условима прописаним законом и то ако: 1. има 
одговарајуће високо образовање, сходно члану 140 
Закона о основама система образовања и васпитања 

(“Службени гласник РС“ бр. 88/2017), Правилнику о 
степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи („Сл. гласник - Просвет-
ни гласник“ број11/2012; 15/2013; 2/2016; 11/2016; 
2/2017; 3/2017); 2.има психичку, физичку и здрав-
ствену способност за рад са децом и ученицима; 3. 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4. има држављанство Републике Србије; 5. зна срп-
ски језик и језик на којем остварује образовно-вас-
питни рад. 

ОСТАЛО: Кандидати су дужни да уз пријаву на 
конкурс поднесу: оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем факултету; уверење 
о држављанству (оригинал или оверену фотоко-
пију не старију од шест месеци); доказ да кан-
дидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
кривично дело утврђено у чл. 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС“ бр. 88/2017); доказ 
о психофизичкој способности кандидат прилаже 
пре закључивања уговора о раду. Доказ о знању 
српског језика и језика на којем остварује образов-
но-васпитни рад подноси кандидат који није стекао 
диплому на српском језику. Кандидати попуњавају 
пријавни формулар са званичне интернет страни-
це Министарства просвете. Потребну документа-
цију, заједно са пријавним формуларом кандидати 
достављају на адресу школе или у секретаријат 
школе у времену од 8- 12 часова, у року од 8 дана 
од дана објављивања конкурса у публикацији 
“Послови”.

ПОНИШТЕЊЕ ДЕЛА ОГЛАСА
ОШ “МАЈУР”

15353 Мајур, Светог Саве 2

Оглас објављен у публикацији “Послови” 
08.11.2017. године поништава се а рад-
но место: наставник разредне наставе, на 
одређено време, замена одсутног запосле-
ног преко 60 дана. У осталом делу оглас је 
непромењен.

„ИНСТИТУТ ЗНАЊА“ ДОО 
ЗРЕЊАНИН 

ОГРАНАК ШАБАЦ
Шабац, Карађорђева 39

тел. 015/353-622, 060/60-70-585
e-mail: sabac@akademijaoxford.com

Професор немачког језика
допунски рад на 12 месеци

Опис посла: предавач немачког језика (групна и 
индивидуална настава).

УСЛОВИ: дипломирани филолог немачког језика, 
VII степен стручне спреме; дипломирани професор 
немачког језика, VII степен стручне спреме; рад-
но искуство није битно. Рад у сменама; послодавац 
рефундира трошкове превоза до 60 км удаљености 
од Шапца; дужина радног времена краћа од пуног. 
Трајање конкурса: до попуне радног места. Канди-
дати могу своје радне биографије да доставе путем 
поште, и-мејлом или да се јаве на телефонe послода-
вца. Лица за контакт Кристина Перић и Ивана Гера-
товић.

Наука и образовање
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УЖИЦЕ

ОШ “ЕМИЛИЈА ОСТОЈИЋ”
31210 Пожега, Књаза Милоша 26

тел. 031/3816-538

Спремачица
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана
УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове из 
члана 139 Закона о основама система образовања 
и васпитања (“Сл. гласник РС” број 88/2017): 1) да 
има одговарајуће образовање, 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије; 5) да зна српски језик и језик на којем се ост-
варује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на оглас кандидати треба да 
доставе: оверен препис - фотокопију сведочанства 
о завршеном основном образовању, основној шко-
ли; уверење о држављанству, не старије од 6 месе-
ци (оригинал или оверену фотокопију); 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). Рок за пријављивање на конкурс 
је 8 дана од дана објављивања конкурса. Канди-
дати попуњавају пријавни формулар на званичној 
интернет страници Министарства  просвете, науке 
и технолошког развоја, а потребну документацију, у 
овереној копији, заједно са одштампаним пријавним 
формуларом достављају установи. Пријаве и прило-
жена документација се не враћају. Неблаговремене 
и  непотпуне пријаве неће се узети у разматрање. 
Молбе слати на горенаведену адресу.

ВАЉЕВО

ВАЉЕВСКА ГИМНАЗИЈА
14000 Ваљево, Вука Караџића 3

тел. 014/221-622

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: За директора школе може да буде изабра-
но лице које је стекло одговарајуће високо обра-
зовање: 1) а) на студијама другог степена (мастер 
академске студије, мастер струковне студије, спе-
цијалистичке академске студије) и то: студије дру-
гог степена из научне, односно стручне области за 
одговарајући предмет, односно групе предмета; 
студије другог степена из области педагошких нау-
ка или интердисциплинарне, мултидисциплинарне, 
трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 
или б) на основним студијама у трајању од најмање 
четири године, по прописима који су уређивали 
високо образовање до 10.09.2005. године; 2) да 
испуњава услове за наставника средње школе за 
предмете који се изучавају у оквиру плана и про-
грама гимназије, односно за педагога и психолога 
школе; 3) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима; 4) да није 
осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 

дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у скла-
ду са законом, утврђено дискриминаторно пона-
шање; 5) да има држављанство Републике Србије; 
6) да има дозволу за рад; 7) да има обуку и поло-
жен испит за директора установе; 8) најмање осам 
година рада у установи на пословима образовања 
и васпитања, након стеченог одговарајућег обра-
зовања; 9) да зна српски језик; 10) да се истиче 
у наставно-педагошком раду, да поседује органи-
зационе и лидерске способности. Кандидат који 
нема положен испит за директора, дужан је да га 
положи у року од две године од дана ступања на 
дужност. Уз пријаву кандидат подноси: биограф-
ске податке са прегледом кретања у служби, доказ 
о радном стажу, односно радном искуству у шко-
ли; оверен препис дипломе о завршеном одгова-
рајућем високом образовању; уверење да кандидат 
није осуђиван правоснажном пресудом за кривична 
дела наведена у условима за избор директора; ове-
рен препис уверења о положеном стручном испи-
ту или лиценцу за наставника, педагога или пси-
холога (дозвола за рад); уверење о држављанству 
(не старије од шест месеци); лекарско уверење (не 
старије од шест месеци) да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; уколико кандидат није стекао средње, више 
или високо образовање на српском језику у обавези 
је да достави доказ да је положио испит из српског 
језика по програму одговарајуће високошколске 
установе; доказ о положеном испиту за директора 
установе (лиценца за директора); извештај про-
светног саветника као доказ о резултату стручно 
педагошког надзора у раду кандидата (уколико 
нема, кандидат доставља краћу изјаву на околност 
недостављања извештаја); свој Програм рада за 
наредни мандатни период; друге прилоге којима 
кандидат доказује своје успехе у наставно-педа-
гошком раду и организационе и менаџерске способ-
ности; уколико 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 пријављивање кандидата је 15 дана од дана 
објављивања конкурса. Комисија за избор дирек-
тора, извештај о спроведеном поступку доставља 
Школском одбору у року од осам дана од дана 
завршетка поступка, а Школски одбор сачињава 
образложену листу свих кандидата који испуња-
вају услове и предлог за избор директора доставља 
министру у року од осам дана од дана достављања 
извештаја Комисије. Министар у року од 30 дана од 
дана пријема наведене документације, врши избор 
директора и доноси решење о његовом именовању 
о чему ће школа обавестити лица која су се прија-
вила на конкурс. Пријаве се достављају непосредно 
секретеријату школе или поштом на горенаведену 
адресу. Ближа обавештења могу се добити у секре-
таријату школе на телефон: 014/221-622.

ВРАЊЕ

ОСНОВНА ШКОЛА
“20. ОКТОБАР”

17507 Власе
тел. 017/7457-102

Наставник математике
са 89% радног времена, на одређено 
време, до преузимања а најкасније 

до 31.08.2018. године

Наставник руског језика
са 44,5% радног времена, на 

одређено време до преузимања а 
најкасније до 31.08.2018. године

Наставник историје
са 35% радног времена, на одређено 

време до преузимања а најкасније 
до 31.08.2018. године

Наставник информатике
са 20% радног времена, на одређено 

време до преузимања а најкасније 
до 31.08.2018. године

Ложач
на одређено време до преузимања а 

најкасније до 31.08.2018. године

УСЛОВИ: Општи услови утврђени су Законом о осно-
вама система образовања и васпитања. Посебни 
услови утврђени су Правилником о степену и врсти 
образовања и васпитања и стручних сарадника у 
основној школи („Сл. гласник РС - Просветни глас-
ник“ бр. 11/12, 14/13.) Уз пријаву кандидати подносе 
следећу документацију: оверену фотокопију дипло-
ме о стручној спреми, оверену фотокопију извода 
из матичне књиге рођених, оверену фотокопију 
уверења о држављанству и доказе да нису судски 
кажњавани и да се не води истрага. Пријаве се под-
носе у року од 8 дана од дана објављивања огласа 
на адресу школе, са назнаком за конкурс.

ПОНИШТЕЊЕ ОГЛАСА
ОСНОВНА ШКОЛА
„ВУК КАРАЏИЋ“

17512 Стубал
тел. 017/484-331

Оглас објављен 13.12.2017. године у публи-
кацији „Послови“ за наставнике за I, II и III 
циклус ФОО:

Наставник математике за I, II, III циклус 
ФООО

Наставник српског језика за I, II, III циклус 
ФООО

Наставник енглеског језика за I, II, III циклус 
ФООО

Наставник физике за II, III циклус ФООО
Наставник хемије за II, III циклус ФООО

Наставник за основне животне вештине за I 
циклус ФООО

Наставник дигиталне писмености за I, II, III 
циклус ФООО

Наставник биологије за II и III циклус ФООО
Наставник историје за II и III циклус ФООО

Наставник географије за II и III циклус 
ФООО

Наставник за предузетништво за II и III 
циклус ФООО

Наставник за примењене науке за II и III 
циклус ФООО

Наставник за одговорно живљење у грађанс-
ком друштву за II и III циклус ФООО.

Наука и образовање

Први утисак је најважнији,
будите испред свих
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ОСНОВНА ШКОЛА
“БРАНКО РАДИЧЕВИЋ”

17525 Трговиште
Осме српске ударне бригаде 1

тел. 017/452-254

Директор
на мандатни период од 4 године

УСЛОВИ: кандидат за директора школе треба да 
испуњава услове прописане у чл. 122 и 139 и чла-
ну 140 ставови 1 и 2 Закона о основама система 
образовања и васпитања (“Сл. гл. РС” бр.88/2017), 
у даљем тексту Закона. За директора школе може 
бити изабрано лице које има одговарајуће високо 
образовање стечно 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 интердисциплинарне студије другог сте-
пена које комбинују целине и одговарајуће научне, 
односно стручне области или области педагошких 
наука,(2) на основним студијама у трајању од 4 годи-
не, по пропису који је уређивао високо образовање 
до 10. септембра 2005. године; да испуњава усло-
ве за наставника те врсте школе и подручје рада, за 
педагога и психолога школе; да има дозволу за рад 
(лиценцу) за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника; обуку и положен испит за директора устано-
ве (изабрани кандидат који нема положен испит за 
директора дужан је да га положи у року од 2 године 
од дана ступања на дужност) и најмање осам година 
рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; да 
има психичку, физичку и здравствену способност за 
рад са децом и ученицима; да није осуђиван прав-
носнажном пресудом за кривично дело за које је 
изречена безусловна казна затвора у трајању од нај-
мање три месеца, као и за кривична дела насиље у 
породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дис-
криминаторно понашање; да има држављанство 
Републике Србије; да зна језик на коме се остварује 
образовно-васпитни рад. Комисија за избор дирек-
тора цениће и доказ о резултату стручно-педагош-
ког надзора у раду кандидата (извештај просветног 
саветника), као доказ о резултатима стручно-педа-
гошког надзора и оцену спољашњег вредновања. 
Изузетно, ако се на конкурс не појави ниједан кан-
дидат са одговарајућим образовањем, из члана 140 
ставови 1 и 2 Закона, дужност директора основне 
школе може да обавља лице које има одговарајуће 
образовање из члана 140 став 3 Закона за наставни-
ка те врсте школе, дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит за 
директора установе и најмање 10 године рада у уста-
нови на пословима образовања и васпитања, након 
стеченог одговарајућег образовања.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
биографске податке, односно радну биографију; 
оверен препис или оверену фотокопију дипломе о 
завршеном одговарајућем виском образовању; ове-
рен препис уверења о положеном испиту за лицен-
цу, односно стручном испиту (дозволи за рад); обуку 
и положен испит за директора (пријава се неће сма-
трати непотпуном, јер програм обуке за директора 
школе и Правилник о полагању испита за дирек-
тора нису донети, па ће изабрани кандидат бити у 
обавези да положи испит за директора у року који 
предвиђа закон; потврду да има најмање 8 година 
рада у установи на пословима образованња и вас-
питања, након стеченог образовања (не старије од 
6 месеци), односно за лице које испуњава услове из 
члана 122 став 6 Закона, потврду да има најмање 

10 година радног искуства у установи на послови-
ма образовања и васпитања, накн стеченог образо-
вања; лекарско уверење да има психичку, физичку 
и здравствену способност за рад са децом и учени-
цима (не старије од 6 месеци); уверење из суда да 
против кандидата није покренут кривични посту-
пак, донета наредба о спровођењу истраге, покре-
нута оптужница или донето решење о одређивању 
притвора (не старије од 6 месеци); уверење да није 
осуђиван правоснажном пресудом за наведена кри-
вична дела из члана 139 став 1 тачка 3 Закона (не 
старије од 6 месеци); уверење о држављанству 
Републике Србије (не старије од 6 месеци); извод 
из матичне књиге рођених (не старије од 6 месеци); 
оквирни план и програм рада директора школе за 
време трајања мандата од 4 године, као и остала 
документа која могу послужити као доказ о стручним 
и организаторским способностима; доказ о резулта-
ту стручно-педагошког надзора кандидата; доказ о 
резултату стручно- педагошког надзора установе и 
оцену спољашњег вредновања уколико се на кон-
курс појави лице који је предходно обављао дуж-
ности директора установе; доказ о зању језика на 
коме се остварује образовно-васпити рад, уколико 
одговарајуће образовање није стечено на том јези-
ку); пријемни формулар за пријаву на конкурс ски-
нут са интернет странице Министарства просвете, 
науке и технолошког развоја. Пријаве са потпуном 
документацијом достављају се у року од 15 дана 
од дана објављивања конкурса на адресу школе, у 
затвореној коверти, са назнаком “Конкурс за избор 
директора школе” лично или поштом. Непотпуне и 
неблаговремене пријаве на конкурс се неће узима-
ти у разматрање, као и фотокопије докумената која 
нису оверене од стране надлежног органа (јавног 
бележника, органа градске или општинске управе, 
суда). Ближа обавештења могу се добити у секрета-
ријату школе радним даном до 14 часова, на теле-
фон 017/452-254.

ВРШАЦ

ШКОЛСКИ ЦЕНТАР
“НИКОЛА ТЕСЛА”

26300 Вршац, Стеријина 40-44
тел. 013/835-614, 830-668

e-mail: trsla2006@open.telekom.rs

Директор
на период од 4 године

УСЛОВИ: Кандидат треба да испуњава услове про-
писане чланом 139 и 140 став 1 и 2 Закона о осно-
вама система образовања и васпитања („Сл. гл. РС” 
број 88/17) за наставника средње стручне школе у 
подручју рада: електротехника; машинство и обра-
да метала и економија, право и администрација; 
за педагога и психолога и Правилником о ближим 
условима за избор директора установа образовања 
и васпитања („Сл. гласник РС” број 108/15), односно 
да има: 1) одговарајуће високо образовање: стече-
но 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 
премет, односно групе предмета; (2) студије другог 
степена из области педагошких наука или интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују цели-
не и одговарајуће научне, односно стручне области 
или области педагошких наука, са претходно завр-
шеним студијама 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; 2) дозволу за рад наставника, васпи-
тача и стручног сарадника, обуку и положен испит 
за директора установе, 3) најмање осам година рада 
у установи на пословима образовања и васпитања, 
након стеченог одговарајућег образовања; 4) пси-
хичку, физичку и здравствену способност за рад са 
децом и ученицима; 5) да није осуђиван правнос-
нажном пресудом за кривично дело за које је изре-
чена безусловна казна затвора у трајању од најмање 
три месеца, као и за кривична дела насиље у поро-
дици, одузимање малолетног лица, запуштање и 
злостављање малолетног лица или родоскврнуће, 
за кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаја и против човеч-
ности и других добара заштићених међународним 
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискри-
минаторно понашање; 6) држављанство Републике 
Србије; 7) знање српског језика на коме се и оства-
рује образовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан 
да достави оригинал или фотокопију/препис ове-
рен од стране јавног бележника, не старији од 6 
месеци, документације којом доказује испуњеност 
услова. Обавезно се доставља: диплома о стеченом 
образовању, лиценца (дозвола) за рад наставника, 
васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад 
директора (ако кандидат не поднесе доказ о поло-
женом испиту за директора пријава на конкурс ће се 
сматрати потпуном, а кандидат изабран за директо-
ра који нема положен испит за директора, дужан је 
да га положи у року до две године од дана ступања 
на дужност), потврда о радном искуству од најмање 
осам година на пословима образовања и васпитања, 
лекарско уверење - доказ о психичкој, физичкој и 
здравственој способности за рад са децом и уче-
ницима (може се приложити лекарско уверење из 
персоналног досијеа, а кандидат изабран за дирек-
тора ће накнадно, пре закључења уговора, достави-
ти ново лекарско уверење), уверење/доказ о знању 
српског језика, као језика на коме се у школи ост-
варује образовно-васпитни рад (ако се из дипломе 
о стеченом образовању може утврдити да је обра-
зовање стечено на српском језику, не треба под-

Наука и образовање

Школа је знање,
посао је занат
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носити посебан доказ о знању језика), уверење о 
неосуђиваности у смислу члана 139 став 1 тачка 3 
Закона о основама система образовања и васпитања 
(кандидат је дужанда достави: 1) уверење МУП-а, 2) 
уверење надлежног суда опште надлежности и 3) 
уверење надлежног привредног суда), уверење о 
држављанству Републике Србије, извод из матичне 
књиге рођених, штампани подаци/фотокопија личне 
карте (не треба оверавати), доказ о резултату струч-
но-педагошког надзора у раду кандидата (извештај 
просветног саветника доставља се ако га кандидат 
има), резултат стручно-педагошког надзора школе/
установе и оцену спољашњег вредновања (обавез-
но доставља кандидат који је претходно обављао 
дужност директора школе/установе), биографија са 
кратким прегледом кретања у служби (није обавез-
но). Формулар за пријаву на конкурс кандидат преу-
зима на сајту Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја www.mpn.gov.rs. Рок за подношење 
пријава на конкурс је 15 дана рачунајући од дана 
објављивања у публикацији „Послови“. Пријаву са 
доказима о испуњавању услова конкурса кандидати 
достављају лично или путем поште на горенаведену 
адресу, са назнаком „Конкурс за директора”. Непот-
пуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
Директора школе именује министар на период од 
четири године, уз претходно прибављену сагласност 
надлежног органа АП Војводине. Мандат директора 
тече од дана ступања на дужност. Директору школе 
мирује радни однос за време трајања два мандата 
и има право да се врати на послове које је обављао 
пре именовања.

ЗАЈЕЧАР

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂОРЂЕ СИМЕОНОВИЋ” 

19233 Подгорац
тел. 030/460-294, 060/460-29-05

Професор географије
са 15% радног времена, на одређено 

време, ради замене запосленог 
одсутног дуже од 60 дана

УСЛОВИ: VII степен стручне спреме. У радни однос 
може бити примљено лице које поред општих усло-
ва предвиђених чланом 139 испуњава и посебне 
услове прописане чл. 140 Закона о основама система 
образовања и васпитања: да поседује одговарајуће 
високо образовање 1) на студијама другог степена 
(мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије 
другог степена из научне, односно стручне области 
за одговарајући предмет, односно групе предмета; 
(2) студије другог степена из области педагошких 
наука или интердисциплинарне, мултидисциплинар-
не, трансдисциплинарне студије другог степена које 
комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука; 2) 
на основним студијама у трајању од најмање чети-
ри године, по прописима који су уређивали високо 
образовање до 10. септембра 2005. године. Лице из 
става 1 тачка 1) подтачка (2) овог члана мора да има 
завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно 
групу предмета. Изузетно, наставник и васпитач 
јесте и лице са стеченим одговарајућим високим 
образовањем на студијама првог степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистич-
ке струковне студије), студијама у трајању од три 
године или вишим образовањем; 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 безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 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 српски језик и језик на којем остварује обра-
зовно-васпитни рад.

ОСТАЛО: Уз пријаву на конкурс кандидат подноси: 
оверену фотокопију дипломе о стеченом одгова-
рајућем високом образовању; оверену фотокопију/
препис потврде, уверења или друге исправе факул-
тета о положеним испитима из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина (за кандидате 
који су високо образовање стекли по пропису који 
уређује виоко образовање почев од 10.09.2005. 
године); уверење о држављанству (оригинал или 
оверена фотокопија); извод из матичне књиге рође-
них (оригинал или оверена фотокопија); уверење да 
кандидат није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање. Доказ о поседовању психичке, физич-
ке и здравствене способности за рад са ученицима 
подноси се пре закључења уговора о раду. Конкурс 
је отворен 8 дана од дана објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве се неће узимати у раз-
матрање. Пријаве слати на адресу: Основна школа 
“Ђорђе Симеоновић”, 19233 Подгорац, у року од 8 
дана од дана објављивања у публикацији “Послови”.

ОСНОВНА ШКОЛА
“ЂУРА ЈАКШИЋ”

19000 Зајечар, Лењинова 1

Наставник српског језика
на одређено време до повратка 

одсутног запосленог са неплаћеног 
одсуства 02.02.2018. године

УСЛОВИ: Поред општих услова за заснивање радног 
односа из чл. 24 Закона о раду, кандидат треба да 
испуњава и услове у складу са чл. 139 чл. 140 Закона 
о основама система образовања и васпитања, и то: 
да има одговарајуће образовање; да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; да није осуђиван правноснажном пре-
судом 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, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, про-
тив правног саобраћаја и против човечности и 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 српски језик. Уз пријаву на конкурс кандидат 
треба да приложи: краћу биографију са адресом и 
контакт телефоном; оригинал или оверену фото-
копију дипломе о стеченој стручној спреми (овера 
не старија од шест месеци); оригинал или оверену 
фотокопију уверења о држављанству Републике 
Србије (овера не старија од 6 месеци); оригинал или 
оверену фотокопију извода из матичне књиге рође-
них (овера не старија од 6 месеци); доказ о неосуђи-
ваности. Кандидати попуњавају пријавни формулар 
са званичне интернет странице Министарства про-
свете. Потребну документацију, заједно са одштам-
паним пријавним формуларом, достављају школи. 
Лекарско уверење којим се потврђује да кандидат 
има психичку, физичку и здравствену способност 

за рад са децом и ученицима подноси се пре закљу-
чења уговора о раду. Рок за подношење пријава је 
8 дана од дана објављивања конкурса. Пријаве са 
потребном документацијом слати на горенаведену 
адресу у року од 8 дана од објављивања. Непотпу-
не и неблаговремене пријаве неће се узети у раз-
матрање.

ДОМ УЧЕНИКА
СРЕДЊИХ ШКОЛА У ЗАЈЕЧАРУ

19000 Зајечар, Скопљанска бб
тел. 019/430-915

Службеник за јавне набавке 
- правни аналитичар за јавне 

набавке
УСЛОВИ: VII степен стручности, ВСС, правни факул-
тет; положен испит за службеника за јавне набавке. 
Уз пријаву на оглас кандидат подноси: уверење о 
држављанству; диплому о стручној спреми (ове-
рену фотокопију); уверење о положеном испиту 
за службеника за јавне набавке; извод из матичне 
књиге рођених; лекарско уверење и потврду да није 
осуђиван. Рок за подношење пријаве је 8 дана од 
дана објављивања огласа. Одлука о избору канди-
дата донеће се у законском року од дана истека рока 
за подношење пријаве. Неблаговремене и непотпу-
не пријаве неће се разматрати. Пријаве са потпуном 
документацијом доставити на горенаведену адресу.

ЗРЕЊАНИН

ОСНОВНА ШКОЛА
„СТЕВАН КНИЋАНИН”

23265 Книћанин, Жарка Зрењанина 4

Наставник енглеског језика
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 33,33 % радног времена, у другом 

циклусу основног образовања и 
васпитања

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба 
да испуњава и услове утврђене у члану 139, 140, 
142 и 144 Закона о основама система образовања и 
васпитања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 
3 подтачка 1 Правилника о степену и врсти образо-
вања наставника и стручних сарадника у основној 
школи, а то су: 1. да има одговарајуће образовање 
и то: А) високо образовање на студијама другог сте-
пена (мастер академске студије, мастер струковне 
студије, специјалистичке академске студије) и то: 
(1) студије другог степена из научне, односно стру-
чне области за одговарајући предмет, односно гру-
пе предмета; (2) студије другог степена из области 
педагошких наука или интердисциплинарне, мулти-
дисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће нау-
чне, односно стручне области или области педа-
гошких наука (мора да има завршене студије првог 
степена из научне, односно стручне области за одго-
варајући предмет, односно групу предмета); или Б) 
високо образовање на основним студијама у трајању 
од најмање 4 године, по прописима који су уређива-
ли високо образовање до 10. септембра 2005. годи-
не. Изузетно: наставник и васпитач јесте и лице са 
стеченим одговарајућим високим образовањем на 
студијама првог степена (основне академске, однос-
но струковне и специјалистичке струковне студије), 
студијама у трајању од 3 године или вишим обра-
зовањем. Наставник, васпитач и стручни сарадник 
мора имати образовање из психолошких, педагош-
ких и методичких дисциплина стечено на високош-
колској установи у току студија или након дипломи-
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рања од најмање 30 бодова, од којих најмање по 6 
бодова из психолошких, педагошких и методичких 
дисциплина и 6 бодова праксе у установи, у скла-
ду са Европским системом преноса бодова (члан 142 
став 1 Закона). Ово образовање наставник, васпитач 
и стручни сарадник је обавезан да стекне у року од 
једне, а највише две године од дана пријема у рад-
ни однос, као услов за полагање испита за лиценцу. 
Сматра се да наставник, васпитач и стручни сарадник 
који је у току студија положио испите из педагогије и 
психологије или је положио стручни испит, односно 
испит за лиценцу има образовање из члана 142 став 
1 Закона. Послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља лице које има дозволу 
за рад (лиценцу). Без лиценце послове наставника, 
васпитача и стручног сарадника може да обавља: 1. 
приправник (најдуже 2 године од дана заснивања 
радног односа у установи), 2. лице које испуњава 
услове за наставника, васпитача и стручног сарад-
ника са радним стажом стеченим ван установе, под 
условима и на начин утврђеним за приправнике (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 3. лице које је засновало радни однос на 
одређено време ради замене одсутног запосленог 
(најдуже 2 године од дана заснивања радног одно-
са у установи), 4. сарадник у предшколској установи 
(ако има образовање из члана 142 Закона), 5. педа-
гошки и андрагошки асистент и помоћни наставник. 
Наставу и друге облике образовно-васпитног рада 
у предметној настави из енглеског језика може да 
изводи лице које је стекло високо образовање и 
то: 1) професор, односно дипломирани филолог за 
енглески језик и књижевност, 2) дипломирани про-
фесор енглеског језика и књижевности, 3) мастер 
филолог (студијски програм или главни предмет/
профил енглески језик), 4) мастер професор језика 
и књижевности (студијски програм или главни пред-
мет/профил енглески језик), 5) дипломирани фило-
лог англиста - мастер, 6) мастер професор језика и 
књижевности (студијски програм Језик, књижевност 
и култура). 2. да има психичку, физичку и здравстве-
ну способност за рад са децом и ученицима, 3. да 
није осуђивано правноснажном пресудом за кривич-
но дело за које је изречена безусловна казна затвора 
у трајању од најмање три месеца, као и за кривич-
на дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривич-
них дела против полне слободе, против правног 
саобраћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање, 
. 4. да има држављанство Републике Србије, 5. да 
зна српски језик и језик на којем остварује образов-
но-васпитни рад.

ОСТАЛО: уз пријаву на конкурс, кандидат је дужан 
да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 2. доказ 
о одговарајућем високом образовању, а) оверена 
фотокопија дипломе/уверења траженог степена и 
врсте образовања, б) доказ о образовању из педа-
гошких, психолошких и методичких дисциплина 
(оверена фотокопија доказа који изда високош-
колска установа или оверена фотокопија уверења 
о положеном стручном испиту/испиту за лиценцу) 
3.уверење о држављанству - оригинал или овере-
на фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фото-
копија, 6. доказ да је стекао образовање на српс-
ком језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе, 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом 
о знању српског језика под тачком 6); лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. Кандидати 

попуњавају пријавни формулар на званичној интер-
нет страници Министарства просвете, науке и техно-
лошког развоја, а потребну документацију, заједно 
са одштампаним пријавним формуларом достављају 
установи. Комисија утврђује испуњеност услова кан-
дидата за пријем у радни однос из члана 139 Закона, 
у року од осам дана од дана истека рока за пријем 
пријава. Кандидати који су изабрани у ужи избор, 
у року од осам дана упућују се на психолошку про-
цену способности за рад са децом и ученицима 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 спо-
собности за рад са децом и ученицима. Конкурсна 
комисија обавља разговор са кандидатима са листе 
и доноси решење о избору кандидата у року од осам 
дана од дана обављеног разговора са кандидатима. 
Рок за подношење пријава на конкурс је 8 дана од 
дана објављивања огласа у публикацији „Послови”. 
Пријаве слати на адресу школе: Жарка Зрењанина 
4, 23265 Книћанин, са назнаком „За конкурс”. У обзир 
ће се узети само благовремене и потпуне пријаве. 
За све додатне информације обратити се директору 
школе на телефон 023/867-001. 

ОШ ”ЖАРКО ЗРЕЊАНИН“
23252 Бока, Маршала Тита 33

тел. 023/846-604

Наставник српског језика и 
књижевности

са 95% радног времена, на одређено 
време до преузимања односно до 
коначности одлуке по конкурсу за 
радни однос на неодређено време

УСЛОВИ: професор српског језика и књижевности, 
професор српског језика и књижевности са општом 
лингвистиком, професор српске књижевности и јези-
ка, професор српске књижевности и језика са општом 
књижевношћу, дипломирани филолог српског језика 
са јужнословенским језицима, дипломирани филолог 
српске књижевности са јужнословенским књижев-
ностима, професор, односно дипломирани филолог 
за српскохрватски језик и југословенску књижевност, 
професор, односно дипломирани филолог за југо-
словенску књижевност и српскохрватски језик, про-
фесор српскохрватског језика и опште лингвистике, 
професор за српскохрватски језик са јужнословен-
ским језицима, професор српскохрватског језика са 
источним и западним словенским језицима, професор 
српскохрватског језика и југословенске књижевности 
за наставу у школама у којима се образовно-васпит-
ни рад изводи на мађарском, односно русинском или 
румунском језику, професор, односно дипломирани 
филолог за југословенску и општу књижевност, про-
фесор југословенске књижевности са страним јези-
ком, дипломирани филолог за књижевност и српски 
језик, дипломирани филолог за српски језик и књи-
жевност, професор српског језика и књижевности у 
одељењима за националне мањине, професор српс-
ког језика и српске књижевности, дипломирани ком-
паратиста, мастер филолог (студијски програми: Срп-
ски језик и књижевност, Српска књижевност и језик, 
Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, 
Српски језик, Српска књижевност, Српска филологија 
(српски језик и лингвистика), Српска књижевност и 
језик са компаратистиком)),  мастер професор јези-
ка 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).

Наставник хемије
са 20% радног времена, на одређено 

време до преузимања односно до 
коначности одлуке по конкурсу за 
радни однос на неодређено време

УСЛОВИ: дипломирани хемичар, професор хемије, 
професор хемије и физике, професор хемије и 
биологије, дипломирани хемичар опште хемије, 
дипломирани хемичар за истраживање и раз-
вој, дипломирани физикохемичар,дипломирани 
хемичар - смер хемијско инжењерство, професор 
биологије и хемије, професор физике и хемије за 
основну школу, дипломирани професор биоло-
гије и хемије, дипломирани хемичар - професор 
хемије, дипломирани професор хемије - мастер, 
професор физике - хемије, професор географије 
- хемије, професор биологије - хемије, дипломи-
рани професор физике - хемије, мастер, дипломи-
рани професор биологије - хемије, мастер, дипло-
мирани педагог за физику и хемију, дипломирани 
физичар - професор физике и хемије за основну 
школу - мастер, дипломирани хемичар - мастер, 
мастер професор хемије, мастер хемичар, мас-
тер професор физике и хемије,  мастер професор 
биологије и хемије. Лица која су стекла академско 
звање мастер морају имати претходно завршене 
основне академске студије хемије.

Наставник енглеског језика
са 95% радног времена, на одређено 

време до преузимања односно до 
коначности одлуке по конкурсу за 
радни однос на неодређено време

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог 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 пред-
мет/профил енглески језик), дипломирани филолог 
англиста - мастер.

Наставник немачког језика
са 44% радног времена, на одређено 

време до повратка радника са 
боловања

УСЛОВИ: професор, односно дипломирани фило-
лог за немачки језик и књижевност, мастер фило-
лог (студијски програм или главни предмет/профил 
немачки језик), мастер професор језика и књижев-
ности (студијски програм или главни предмет/про-
фил немачки језик).

ОСТАЛО: да кандидат има психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и учени-
цима; да није осуђиван правноснажном пресудом 
за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месе-
ца, као и за кривична дела насиље у породици, 
одузимање малолетног лица, запуштање и злос-
тављање малолетног лица или родоскврнуће, за 
кривична дела примање или давање мита; за кри-
вична дела из групе кривичних дела против пол-
не слободе, против правног саобраћаја и против 
човечности и других добара заштићених међуна-
родним правом, без обзира на изречену кривич-
ну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање; да има 
држављанство Републике Србије. Уз пријаву на 
конкурс кандидат треба да приложи (оригинал 
или оверену фотокопију): диплому о завршеној 
школи, уверење о држављанству РС, биографију. 
Пријаве слати на горенаведену адресу. Непотпу-
не и не благовремене пријаве неће се узимати у 
разматрање. Рок за пријаву је 15 дана од објављи-
вања конкурса у публикацији „Послови“. 

Наука и образовање

Национална служба
за запошљавање
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Наставник математике
на одређено време, ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 88,89 % радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 
144 Закона о основама система образовања и васпи-
тања (даље: Закон) и у члану 3 став 1 тачка 9 Пра-
вилника о степену и врсти образовања наставника и 
стручних сарадника у основној школи а то су: 1) да 
има одговарајуће образовање и то: А) високо обра-
зовање на студијама II 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 интердис-
циплинарне, мултидисциплинарне, трансдисципли-
нарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. 
септембра 2005. године. изузетно: наставник и вас-
питач јесте и лице са стеченим одговарајућим висо-
ким образовањем на студијама I степена (основне 
академске, односно струковне и специјалистичке 
струковне студије), студијама у трајању од 3 годи-
не или вишим образовањем. Наставник, васпитач и 
стручни сарадник мора имати образовање из пси-
холошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова  из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом прено-
са бодова (члан 142 став 1 Закона). Ово образовање 
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. Сматра се да наставник, васпи-
тач и стручни сарадник који је у току студија поло-
жио испите из педагогије и психологије или је поло-
жио стручни испит, односно испит за лиценцу има 
образовање из члана 142 став 1 Закона. Послове 
наставника, васпитача и стручног сарадника може 
да обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). 
Без лиценце послове наставника, васпитача и струч-
ног сарадника може да обавља: 1. приправник (нај-
дуже 2 године од дана заснивања радног односа у 
установи), 2. лице које испуњава услове за настав-
ника, васпитача и стручног сарадника са радним 
стажом стеченим ван установе, под условима и на 
начин утврђеним за приправнике (најдуже 2 годи-
не од дана заснивања радног односа у установи), 
3. лице које је засновало радни однос на одређено 
време ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 
године од дана заснивања радног односа у устано-
ви), 4. сарадник у предшколској установи (ако има 
образовање из члана 142 Закона), 5. педагошки и 
андрагошки асистент и помоћни наставник. Наставу 
и друге облике образовно-васпитног рада у предмет-
ној настави може да изводи лице које је стекло висо-
ко образовање, и то: професор математике, дипло-
мирани математичар, дипломирани математичар за 
теоријску математику и примене, дипломирани мате-
матичар за рачунарство и информатику, дипломира-
ни математичар - информатичар, професор мате-
матике и рачунарства, дипломирани математичар 
за математику економије, професор информатике - 
математике, дипломирани математичар - астроном, 
дипломирани математичар - примењена математи-

ка, дипломирани математичар - математика финан-
сија (са изборним предметом Основи геометрије), 
дипломирани информатичар, мастер математичар, 
мастер професор математике, мастер професор 
математике и физике, мастер професор математике 
и информатике, мастер професор физике и мате-
матике, мастер професор информатике и матема-
тике, дипломирани професор математике - мастер, 
дипломирани математичар - мастер, дипломирани 
инжењер математике - мастер (са изборним пред-
метом Основи геометрије), дипломирани математи-
чар - професор математике, дипломирани математи-
чар - теоријска математика, дипломирани инжењер 
математике (са изборним предметом Основи гео-
метрије), професор хемије - математике, професор 
географије - математике, професор физике - мате-
матике, професор биологије - математике, професор 
математике - теоријско усмерење, професор мате-
матике - теоријски смер, дипломирани математичар 
и информатичар,дипломирани математичар - меха-
ничар. Лица која су стекла академско звање мас-
тер, односно дипломирани - мастер треба да имају 
завршене основне академске студије на студијским 
програмима из области математике или примењене 
математике (са положеним испитом из предмета гео-
метрија или основи геометрије) или двопредметне 
наставе математике и физике односно математике и 
информатике. Кандидат треба: 2) да има психичку, 
физичку и здравствену способност за рад са децом и 
ученицима, 3) да није осуђиван правноснажном пре-
судом за кривично дело за које је изречена безуслов-
на казна затвора у трајању од најмање три месеца, 
као и за кривична дела насиље у породици, одузи-
мање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична 
дела примање или давање мита; за кривична дела 
из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и 
других добара заштићених међународним правом, 
без обзира на изречену кривичну санкцију, и за које 
није, у складу са законом, утврђено дискриминатор-
но понашање; 4) да има држављанство Републике 
Србије, 5) да зна српски језик и језик на којем оства-
рује образовно васпитни рад. уз пријаву на конкурс, 
кандидат је дужан да обавезно достави: 1. пријавни 
формулар, 2. доказ о одговарајућем високом образо-
вању, А) оверена фотокопија дипломе/уверења тра-
женог степена и врсте образовања, Б) доказ о обра-
зовању из педагошких, психолошких и методичких 
дисциплина (оверена фотокопија доказа који изда 
високошколска установа, односно уверења или дру-
гог одговарајућег документа о положеном испиту из 
педагогије и психологије у току студија  или доказа 
о положеном стручном испиту, односно положеном 
испиту за лиценцу, за оне кандидате који то поседу-
ју), 3. уверење о држављанству - оригинал или ове-
рена фотокопија, 4. извод из матичне књиге рођених 
- оригинал или оверена фотокопија, 5. доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фото-
копија, 6. доказ да је стекао образовање на српс-
ком језику или је положио испит из српског језика 
по програму одговарајуће високошколске установе 
(диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом 
о знању српског језика под тачком 6, лекарско уве-
рење да има психичку, физичку и здравствену спо-
собност за рад са децом и ученицима (оригинал или 
оверену фотокопију) доставља изабрани кандидат 
пре закључења уговора о раду. Услови тражени 
овим конкурсом доказују се приликом пријема у рад-
ни однос и проверавају се у току рада. 

Наставник енглеског језика
на одређено време ради замене 

одсутног запосленог преко 60 дана, 
са 10 % радног времена

УСЛОВИ: Поред општих услова за пријем у радни 
однос утврђених у члану 24 став 1 Закона о раду 
(„Службени гласник РС” број 24/05, 61/05, 54/09, 
32/13, 75/14 и 13/17 - одлука УС) кандидат треба да 
испуњава и услове утврђене у члану 139, 140, 142 и 
144 Закона о основама система образовања и васпи-

тања (даље: Закон)  и у члану 2 став 2-6 Правилника 
о степену и врсти образовања наставника и стручних 
сарадника у основној школи а то су: 1) да има одго-
варајуће образовање и то: А) високо образовање на 
студијама II 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 интердисципли-
нарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне 
студије другог степена које комбинују целине и одго-
варајуће научне, односно стручне области или 
области педагошких наука (мора да има завршене 
студије првог степена из научне, односно стручне 
области за одговарајући предмет, односно групу 
предмета); или Б) високо образовање на основним 
студијама у трајању од најмање 4 године, по пропи-
сима који су уређивали високо образовање до 
10.септембра 2005. Године, изузетно: наставник и 
васпитач јесте и лице са стеченим одговарајућим 
високим образовањем на студијама I степена 
(основне академске, односно струковне и специја-
листичке струковне студије), студијама у трајању од 
3 године или вишим образовањем. Наставник, вас-
питач и стручни сарадник мора имати образовање из 
психолошких, педагошких и методичких дисциплина 
стечено на високошколској установи у току студија 
или након дипломирања од најмање 30 бодова, од 
којих најмање по 6 бодова  из психолошких, педа-
гошких и методичких дисциплина и 6 бодова праксе 
у установи, у складу са Европским системом преноса 
бодова (члан 142. став 1. Закона). Ово образовање 
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. Сматра се да наставник, васпитач 
и стручни сарадник који је у току студија положио 
испите из педагогије и психологије или је положио 
стручни испит, односно испит за лиценцу има обра-
зовање из члана 142. став 1. Закона. Послове настав-
ника, васпитача и стручног сарадника може да 
обавља лице које има дозволу за рад (лиценцу). Без 
лиценце послове наставника, васпитача и стручног 
сарадника може да обавља: 1. приправник (најдуже 
2 године од дана заснивања радног односа у устано-
ви), 2. лице које испуњава услове за наставника, вас-
питача и стручног сарадника са радним стажом сте-
ченим ван установе, под условима и на начин 
утврђеним за приправнике (најдуже 2 године од 
дана заснивања радног односа у установи), 3. лице 
које је засновало радни однос на одређено време 
ради замене одсутног запосленог (најдуже 2 године 
од дана заснивања радног односа у установи), 4. 
сарадник у предшколској установи ( ако има образо-
вање из члана 142 Закона), 5. педагошки и андра-
гошки асистент и помоћни наставник. Наставу и дру-
ге облике образовно-васпитног рада у предметној 
настави из страног језика као обавезног предмета у 
првом циклусу основног образовања и васпитања 
могу да изводе лица, и то: 1) професор одговарајућег 
страног језика, 2) професор разредне наставе, 3) 
дипломирани филолог, односно професор језика и 
књижевности, 4) дипломирани школски педагог или 
школски психолог, 5) дипломирани педагог или 
дипломирани психолог, тачке 6)-8) (брисане) 9) лице 
које испуњава услове за наставника предметне 
наставе у основној школи, а које је на основним сту-
дијама положило испите из педагошке психологије 
или педагогије и психологије, као и методике наста-
ве, 10) професор разредне наставе и енглеског јези-
ка за основну школу, 11) професор разредне наста-
ве, који је на основним студијама савладао програм 
Модула за енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем 
преноса бодова) и који поседује уверење којим 
доказује савладаност програма модула и положен 
испит, који одговара нивоу Ц1 Заједничког европског 
оквира, 12) дипломирани библиотекар - информати-
чар, 13) мастер филолог, 14) мастер професор језика 
и књижевности, 15) мастер учитељ, 16) дипломира-
ни учитељ - мастер, 17) мастер учитељ, који је на 
основним студијама савладао програм Модула за 
енглески језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса 
бодова) и који поседује уверење којим доказује сав-
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ладаност програма модула и положен испит, који 
одговара нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 
18) дипломирани учитељ-мастер, који је на основним 
студијама савладао програм. Модула за енглески 
језик (60 ЕСПБ - Европски систем преноса бодова) и 
који поседује уверење којим доказује савладаност 
програма модула и положен испит, који одговара 
нивоу Ц1 Заједничког европског оквира, 19) мастер 
библиотекар - информатичар. Лица из става 2. тач. 
2), 4), 5), 6), 9), 12), 13) и 16) која нису професори 
одговарајућег језика треба да поседују знање језика 
најмање на нивоу Б2 (Заједничког европског окви-
ра). Лица из става 2. тач. 3), 13) и 14) треба да посе-
дују знање језика најмање на нивоу Б2 (Заједничког 
европског оквира), осим уколико нису завршила 
одговарајући студијски програм или главни предмет/
профил. Ниво знања Б2 доказује се уверењем о 
положеном одговарајућем испиту на некој од фило-
лошких катедри универзитета у Србији, или међуна-
родно признатом исправом за ниво знања језика који 
је виши од Б2 (Ц1 или Ц2 Заједничког европског 
оквира), а чију ваљаност утврђује Министарство про-
свете, науке и технолошког развоја. Предност за 
извођење наставе из страног језика у првом циклусу 
основног образовања и васпитања из става 2 овог 
члана имају мастер професор језика и књижевности 
(одговарајући студијски програм или главни пред-
мет/профил), односно мастер филолог (одгова-
рајући студијски програм или главни предмет/про-
фил), односно професор, односно мастер учитељ, 
односно дипломирани учитељ-мастер, односно про-
фесор разредне наставе, мастер професор или про-
фесор у предметној настави и наставник у предемет-
ној настави са положеним испитом Б2. Кандидат 
треба: 2) да има психичку, физичку и здравствену 
способност за рад са децом и ученицима, 3) да није 

осуђиван правноснажном пресудом за кривично 
дело за које је изречена безусловна казна затвора у 
трајању од најмање три месеца, као и за кривична 
дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица 
или родоскврнуће, за кривична дела примање или 
давање мита; за кривична дела из групе кривичних 
дела против полне слободе, против правног сао-
браћаја и против човечности и других добара 
заштићених међународним правом, без обзира на 
изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу 
са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
4) да има држављанство Републике Србије, 5) да зна 
српски језик и језик на којем остварује образовно 
васпитни рад. Уз пријаву на конкурс, кандидат је 
дужан да обавезно достави: 1. пријавни формулар, 
2. доказ о одговарајућем високом образовању, а) 
оверену фотокопију дипломе/уверења траженог сте-
пена и врсте образовања, Б) доказ о образовању из 
педагошких, психолошких и методичких дисциплина 
(оверена фотокопија доказа који изда високошкол-
ска установа, односно уверења или другог одгова-
рајућег документа о положеном испиту из педагогије 
и психологије у току студија  или доказа о положеном 
стручном испиту, односно положеном испиту за 
лиценцу, за оне кандидате који то поседују), 3. уве-
рење о држављанству-оригинал или оверена фото-
копија, 4. извод из матичне књиге рођених - ориги-
нал или оверена фотокопија, 5) доказ да није 
осуђиван (за горенаведена дела у тачки 3) који није 
старији од 6 месеци - оригинал или оверена фотоко-
пија, 6. доказ да је стекао образовање на српском 
језику или је положио испит из српског језика по про-
граму одговарајуће високошколске установе, ( 
диплома/уверење издато на српском језику која се 
приложи као доказ под тачком 2 сматра се доказом о 

знању српског језика под тачком 6 - лекарско уве-
рење (оригинал или оверену фотокопију) доставља 
изабрани кандидат пре закључења уговора о раду. 
Услови тражени овим конкурсом доказују се прили-
ком пријема у радни однос и проверавају се у току 
рада.

ОСТАЛО: Кандидати попуњавају пријавни формулар 
на званичној интернет страници Министарства про-
свете, науке и технолошког развоја, а потребну доку-
ментацију, заједно са одштампаним пријавним фор-
муларом достављају установи. Комисија утврђује 
испуњеност услова кандидата за пријем у радни 
однос из члана 139. Закона, у року од осам дана од 
дана истека рока за пријем пријава. Кандидати који 
су изабрани у ужи избор, у року од осам дана упућују 
се на психолошку процену способности за рад са 
децом и ученицима коју врши надлежна служба за 
послове запошљавања применом стандардизова-
них поступака. Конкурсна комисија сачињава листу 
кандидата који испуњавају услове за пријем у радни 
однос у року од осам дана од дана пријема резулта-
та психолошке процене способности за рад са децом 
и ученицима. Конкурсна комисија обавља разговор 
са кандидатима са листе и доноси решење о избору 
кандидата у року од осам дана од дана обављеног 
разговора са кандидатима. Рок за подношење прија-
ва на конкурс је 8 дана од дана објављивања огласа 
за наставника математике у Публикацији „Посло-
ви”. Пријаве слати на адресу школе: 23204 Стајиће-
во, Тозе Марковића 26, са назнаком „За конкурс”. 
У обзир ће се узети само благовремене и потпуне 
пријаве. За све додатне информације обратити се 
директору школе на телефон 023/884-017.

Наука и образовање

Највећа понуда слободних послова на једном месту



Сарадња филијале Националне службе 
за запошљавање са америчком ком-
панијом „Купер Тајерс“ започела је пре 
три године, када су први практиканти 

кренули на обуку.
„Сваке године људима из Националне служ-

бе за запошљавање излажемо наше потребе и 
планове везане за фабрику, какву врсту про-
ширења планирамо и који су нам кадрови по-
требни. Углавном тражимо машинце, електро-
инжењере, технологе, али и друге стручњаке. 
Од 41 приправника, двадесетдеветоро је до-
било стални посао, значи преко 70 процената“, 
каже Тимоти Грилијот, директор фабрике.

Када је овај програм заживео било је и 
одбијања (од стране оних са средњом шко-
лом или факултетом који су чекали посао ) 
средњошколаца и високошколаца да праксу 
обављају уз надокнаду од 12 до 16.000 дина-
ра месечно. Они који су прихватили нису се 
покајали.

„Изабрана сам као практикант у сектору 
планирањја уз велику подршку колега и ме-
наџмента сваког дана сам све више напре-
довала и добијала више задатака. На основу 
показаних резултата пре него што је истекао 
Уговор о пракси добила сам понуду за посао у 
истом сектору“, каже Александра Перић, дип.
инг организационих наука.

„Радим у својој струци као процесни ин-
жењер у погону и пратим квалитет, тако да 
су факултет и посао уско повезани“, каже Та-
мара Јевтић, машински инжењер.

Искрено надала сам се послу пошто сам 
давала свој максимум и трудила да се што 
више стручно усавршим у послу.

Они који нису добили стални посао 
стекли су неопходно искуство и препоруку 

за новог послодавца, неког од страних инвес-
титора који започињу, или проширују произ-
водњу у Крушевцу.

„Тако да ћемо иза Нове године имати 
већи број радних места, али да ћемо имати 
и људе који су спремни да на тим местима 
раде. Ми смо покренули једну велику акцију 
сарадње са средњим стручним школама и 
факултетима како би видели где су наша 
деца из Крушевца и округа и покушали да их 
вратимо у Крушевац“, каже Предраг Марко-
вић, директор филијале НСЗ Крушевац.

Са послодавцима се истовремено прего-
вара о стипендијама које би најбољим учени-
цима и студентима осигурале посао након 
завршеног школовања и обављене стручне 
праксе

Пут до успешног предузетника
Филијала Крушевац започела је са ор-

ганизовањем обука „ Пут до успешног пре-
дузетника“ на којима се осим тренера На-
ционалне службе појављују и предавачи из 
Пореске управе.

Наиме, Филијала Крушевац је у про-
теклом периоду анализом Упитника о задо-
вољству полазника обуке, коју полазници 
попуњавају по завретку обуке, и анализом 
програма самозапошљавања из претходног 
периода, утврдила да корисници најмање 
знања поседују из области пореских обаве-
за, као и да је то оно што им је врло битно 
за пословање. Тако се дошло на идеју да се 
у обуку коју редовно изводе сарадници Фи-
лијале поред правног аспекта и економског 
који се односи на израду бизнис плана, увр-
сти и део који се односи на пореске обавезе 

и рокове плаћања,те да се корисници о томе 
упознају директно од сарадника из Пореске 
управе.

За програм самозапошљавања на под-
ручју филијале Крушевац , већ годинама уна-
зад влада велико итересовање тако да је током 
2017.год било поднето 389 захтева што је чети-
ри пута више од годишње квоте. 

 „Кроз обуке за отпочињање сопственог 
бизниса годишње у овој филијали прође око 
600 лица, а те обуке су предуслов да незапос-
лени, који се налазе на евиденцији НСЗ, кон-
куришу за бесповратна средства“, истакао је 
директор филијале Предраг Марковић.

На поменутој обуци, било је 32 лица, а 
на листи чекања за наредну , тренутно је још 
четрдесетак.

У спортском центру „Шумице“ свечано је обележена завршница Каравана образовања „Дух младости“, манифестације која промовише 
дуално и предузетничко образовање, здрав живот, спорт, активизам. Није била лака борба да систем образовања приближимо ономе што је 
привреди потребно и што младе у будућности чека, рекао је Марко Чадеж, председник ПКС. Београд је 34 локална самоуправа коју је посетио 
овогодишњи Караван образовања „Дух младости“.

„За годину дана успели смо да око осам одсто ученика уведемо у систем дуалног образовања, што је по процени швајцарских експерата 
веома добар резултат“, рекао је министар просвете, науке и технолошког развоја Младен Шарчевић. Министар очекује да ће тај проценат 
ускоро бити знатно већи.

Скупштина Србије усвојила је 8. новембра Закон о дуалном образовању који би требало да омогући ефикасније образовање у складу са 
потребама тржишта рада и привреде, као и запошљавање младих одмах после средње школе.

Марко Чадеж, председник ПКС, истакао је на свечаности у „Шумицама“ да су у Србији, када је реч о систему образовања, направљени 
историјски кораци.

„Није била лака борба да систем образовања, онакав какав је био у нашој земљи у протеклим деценијама, заиста приближимо ономе што 
је привреди потребно и ономе што младе у будућности чека када изађу из школских клупа, на тржиште рада и почну да се пењу лествицама 
у својој каријери“, додао је Чадеж.

Градски менаџер Горан Весић подсетио је на чувену БГ праксу, кроз коју је за осам година прошло око 1.800 студената Универзитета у 
Београду. Та пракса се показала као веома успешна, јер су многи од њих стекли драгоцена искуства, рекао је Весић и најавио да ће Град затра-
жити од Владе Србије да се направи посебна квота за пријем младих људи са праксе, који би могли да остану у државној управи и локалној 
самоуправи да раде.

Присутнима се обратио и председник борда директора омладинске организације „ Spirit of youth” Милош Обрадовић. Након отварања 
манифестације, одржана је панел дискусија на којој су учествовали Габријела Грујић, помоћница министра за стратешко планирање, Мирјана 
Ковачевић, директорка Центра за едукацију Привредне коморе Србије, као и директори средњих школа из Београда у којима се настава реа-
лизује по дуалном моделу.

СТРУЧНОМ ПРАКСОМ ДО СТАЛНОГ ПОСЛА

”ДУХ МЛАДОСТИ” СТИГАО ДО БЕОГРАДА

Од Нове године више посла за незапослене Крушевљане

Свечано обележена завршница Каравана образовања

Страним фирмама које послују у Крушевцу недостају радници, пре свега млади и образовани, 
који могу да се прилагоде новим технологијама и пословној политици. Програм стручне праксе, 

који се спроводи преко Националне службе за запошљавање, показао се као добар рецепт за 
стицање неопходног знања, али и шанса за стални посао
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Ана Бацић
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Идеја организатора Сајма омладинског предузетништва била је 
да мотивише и инспирише младе који имају добру идеју да је реа-
лизују, да науче нешто ново. Више од 60 њих имало је прилику да 
бесплатно представи своје подухвате посетиоцима. Шетајући од 
штанда до штанда добијамо комплетну слику – у Србији има много 
добрих идеја, не само из ИТ сектора, већ и из области екологије или 
прехрамбене индустрије и пољопривреде, дизајна и храбрих, младих 
људи решених да на на свом пословном путу успеју.

Прва прича води нас у Аранђеловац, два брата – студент ДИФ-а 
и инжењер информационих технологија и екологије, настављају 
очев посао, али кроз иновиран, модеран производ. Компанија 
„Prosafe“ бави се производњом висококвалитетних и сигурних 
продужних каблова. „Основа свега је очева идеја керамичког јез-
гра, коју смо заштитили патентом. Производња такве керамике је 
изузетно захтевна, па је требало много времена до саме реализа-
ције. Корисници су препознали квалитет и тада смо основни модел 
продужног кабла модификовали према потребама корисника и на-
правили нове моделе. Сада их имамо око 15: са лед дисплејима за 
праћење потрошње, са Wi-Fi контролом – укључење и искључење 
преко апликације мобилног телефона, моделе који су водоотпорни, 
који издржавају јаке напоне...“, објашњава нам Жељко Милошевић 
истичући да им је идеја и да се смањи количина електронског от-
пада у Србији. 

Он каже да су им биле потребне само информације да би се 
одлучили да уђу у приватан бизнис и да им је у томе много помо-
гао Привредни форум младих. Раде већ две године и план им је да 
извозе уређаје у Европу. Жељко саветује оне који улазе у приватан 
бизнис да буду мотивисани и да не одустају на првом кораку, јер је 
његовом тиму било потребно стрпљење и вера у то што раде да би 
успели. 

Светлећа башта, мешавина зеленила и шарених каблова није 
могла да прође незапажено. Насмејани Милан, Ања и Александар, 
пејзажни архитекта, биолог и програмер, доказ су да је успех сигу-
ран када се сва неопходна знања споје у једном производу. Такође 
и да је добра идеја злата вредна – она која је довела до покретања 
стартапа „UrbiGo“, споја технологије и ботанике. Основани пре само 
4 месеца већ су постигли одличне резултате, заинтересовали тр-
жиште, али не само домаће, јер су одмах на почетку заинтересовали 

организаторе највеће светске стартап конференције у Хелсинкију 
„Slush“, на којој су представили своју вертикалну башту. Заправо, 
тим је осмислио паметну вертикалну башту у којој биљке негујете 
уз помоћ апликације на мобилном телефону. На тај начин не мора-
те да бринете о светлости, води, топлоти само док сте у стану, већ 
све можете да завршите на даљину, док сте на одмору на пример. 
Такође, преко апликације може да се комуницира са осталим ко-
рисницима и деле фотографије. 

Ови млади људи доказ су да је добар тим пресудан за успех у 
предузетничким водама. Води их жеља да угоде корисницима и да 
свака кућа има зеленило, како кажу, чак и они који не знају ништа 
о гајењу биљака. До сада се 200 људи пријавило да проба прото-
тип баште у свом дому, а „UrbiGo“ екипа тражи инвеститора који ће 
уложити у развој идеје која спаја технологију и природу на прави 
начин. 

Добар спој је оно што нас је довело до штанда дизајнерке 
текстила, намештаја и ентеријера Милице Петровић. Лепоте тради-
ције савршено је дочарала на текстилу који краси њене производе, 
аутентичне и изузетног квалитета. Инспирација јој је Балкан, ста-
рословенски мотиви и симболи које је модификовала и пресликала 
на тканину. Нисмо ни сумњали да су странци веома заинтересо-
вани за њен рад, а на сајам је дошла да би своје четворогодишње 
искуство у предузетништву поделила са онима који су на почетку.

„Ја учим сваки дан, понекад и сама имам утисак да сам на по-
четку, али то је добро јер никада не стајем, не осећам се сигурно и 
ушушкано, што ме тера да радим. Сама нисам имала помоћ ста-
ријих колега и зато сам желела да овим младим људима помогнем 
колико могу. Они тачно знају шта их интересује и долазе по кон-
кретан савет, а мени је задовољство да им пренесем своје знање“, 
задовољно каже Милица, саветујући свима да имају стрпљења и да 
стално развијају свој производ или услугу.  

Поред ње, и други успешни предузетници са задовољством су 
своје знање и искуство поделили са посетиоцима, причајући им о 
свом путу и давајући драгоцене савете за успех. 

ЗА УСПЕШАН ПОЧЕТАК
С једне стране млади људи окупљени око исте идеје „Како започети и развити 

сопствени бизнис“, а са друге искусни предузетници спремни да им у томе помогну 
и олакшају пут, кроз причу о својим грешкама и решавању проблема – тако је 

изгледао последњи, трећи дан Сајма омладинског предузетништва у хотелу „Зира“ у 
Београду. Размена мишљења, знања, много питања и одговора, као и интересантних 

презентација, доказ су да је стартап заједница у Србији на правом путу
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Први је на бину изашао Никола Миаиловић, млади директор 
агенције за запошљавање „Workforce“, која има 25 запослених. По-
стоје већ 5 година на тржишту Србије, а део су регионалне гру-
пације. Прошле године посредовали су запошљавању 6,5 хиљада 
људи. „Овде сам да охрабрим младе људе да уђу у свет предузет-
ништва, да се преиспитају да ли је то оно чиме желе да се баве и да 
се максимално ангажују. Због тога је важно да се што раније крене 
са приватним бизнисом, пре него што се оснује породица, јер имате 
више времена да се посветите послу. Учите из сопствених грешака 
и не одустајте. Ако не успете у једном бизнису, можда ћете у дру-
гом. Верујте у себе и трудите се да имате што боље комуникацијске 
вештине“, саветује Никола. 

Искрено обраћање Ђорђа Филиповића, оснивача компаније 
„30Hills“ било је права мотивација. Ова компанија пружа услуге 
развоја веб и мобилних апликација, анализе података, као и услу-
ге пројектног менаџмента и данас послује у 10 земаља. Ђорђе је 
описао сваки корак свог професионалног развоја и признао да му 
је рад у компанији приоритет, да ради оно што воли, па је тако за 
њега време релативна ствар. 

„Рад са менторима мени је много помогао и мислим да савети 
искуснијих у послу веома значе. Такође, за мене је најважније да 
идеје покрећем и развијам са правим тимом“, објашњава он. Ње-
гов тим успео је да само током проле године покрене више од 32 
пројекта, нових предузетничких идеја, а 15 је завршено за мање од 
3 месеца. 

Неки од савета које је дао су: планирајте, учите свакодневно, 
дизајн је важан, буџетирајте бар 3 месеца унапред, предузетник 
је продавац, понуди више и боље од осталих, пажљиво бирај са-
раднике и клијенте, 50 одсто активности мора да буде окренуто ка 
продаји, транспарентност и искреност у пословању су важни, све 
почиње од личних конекција и на крају, како је рекао и најбитније - 
воли оно што радиш и добро се забављај.

С обзиром да су производ осмислили управо због сопствене по-
требе да једу здрав слаткиш који не гоји, екипа компаније „Happy 
honey“ сигурно ради оно што воли, па је тако и успех дошао природ-
но. Стартап је покренут пре пола године, али је идеја живела током 
целог школовања власника Дарка Мандића. 

Стартап је настао пре пола године, али како он каже, идеја је 
живела у њему већ 26 година, а у бизнис је уградио сво знање које 
је стекао током школовања. Без загревања сировог меда, процесом 
хладног цеђења добијају, како кажу, најздравији слаткиш на свету, а 
онда га по укусу мешају са такође потпуно природним састојцима, 
попут малине, ђумбира, шљиве или кајсије. „Ништа није немогуће, 
само је важно да се фокусирате на оно што волите да радите, да 
имате јединствен, добар и квалитетан производ и онда ће клијенти 
сами доћи до вас, нећете морати да их јурите“, прича Дарко, исти-
чући да је презентација такође важна, јер је иницијална каписла за 
њихов успех било отварање инстаграм профила и веб-стране, после 
чега их је одмах контактирао велики трговински ланац.  

„Када сте на почетку не дозволите да вам новац буде приори-
тет. Поставите себи циљ, када радите оно што волите посао може да 
буде као игра. Ми у компанији кажемо да не радимо него стварамо. 
Уз добар тим препреке се лакше превазилазе. Радите на себи, тру-
дите се да сваки дан будете бољи“, саветује Дарко. 

Успешни људи који мотивишу, инспиришу допринели су томе 
да Сајам омладинског предузетништва заиста одговори поставље-
ним циљевима, а то је да се на прави начин и отворено прикаже 
предузетничка заједница у Србији и да се размене знања и иску-
ства. Најважнија од свега била је помоћ младима да се охрабре и 
крену храбро у приватни бизнис.

Маријана Маринковић, председница организатора Привредног 
форума младих, каже да су утисци са тродневног сајма сјајни и 
да је премашио очекивања. „Драго ми је да је било много студе-
ната који су посетили сајам, али и искусних предузетника спрем-
них да поделе своје знање. Сајам је део ширег пројекта ‚Пут младог 
предузетника‘, у оквиру којег смо обилазили градове у Србији са 
жељом да младе информишемо о предузетништву, али и да саз-
намо како изгледа покретање бизниса у њиховим градовима и са 
којим се изазовима сусрећу. Желимо да сви имају једнак приступ 
неопходним информацијама, па ћемо тако следеће године настави-
ти са овим пројектом, јер је читава стартап заједница препознала и 
прихватила нашу идеју“, каже Маријана Маринковић. 

Као подршка младима на каријерном путу, сва три дана Сајма 
омладинског предузетништва представници Националне службе 
за запошљавање разговарали су са посетиоцима и давали им ин-
формације о програмима подршке почетницима у пословању, али и 
програмима образовања одраслих и планирању каријере. 

Сајам је организовао Привредни форум младих, а подржан је и 
финансиран од стране Министарства омладине и спорта, уз помоћ 
УСАИД-а, Министарства привреде и Привредне коморе Србије.

Јелена Бајевић
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Јавна расправа о Нацрту закона о зашти-
ти података о личности почела је 1. де-
цембра 2017. године, а одвија се у склопу 
шире европске платформе о заштити 

личних података ГДПР (General data protection 
regulation), која ступа на снагу у мају следеће 
године. 

Златко Петровић, представник Минис-
тарства правде, које је предлагач закона, 
истакао је да је Србија, као земља у процесу 
европских интеграција, у обавези да усагла-
си закон са новом Одредбом Европске уније 
о заштити података о личности која ступа на 
снагу 25.маја следеће године. Он је навео да 
је Нацрт израђен на основу коришћења доку-
мената ЕУ, али и текст Директиве о заштити 
података о личности са којом Србија има оба-
везу усклађивања, а односе се на специфична 
правила у обради података у циљу спреча-
вања истраге, откривања и гоњења почини-
лаца кривичних дела.

„Оно што се примењује на све дато је као 
опште правило, а оно што има везе са откри-
вањем кривичних дела и сличним ситуа-
цијама дато је као изузетак, али тај изутетак 
мора бити јасно дефинисан“, навео је Петро-

вић наглашавајући као новину одредбе које 
се односе на изношење података из земље. 
Како каже, то је у важећем закону и прак-
си био један од највећих проблема: „Сада су 
дата доста шира правила и ово је нешто што 
ће омогућити изношење података, а истовре-
мено заштити права лица на која се ти пода-
ци односе“, истиче он.

Представница Повереника за информа-
ције од јавног значаја и заштиту података 
о личности Невена Ружић указала је да је 
Нацрт закона неопходно ускладити не само 

са општом уредбом ЕУ о заштити података 
личности, већ и са правним системом Србије. 

„Новина у закону је притужба повере-
нику као независном и наџорном органу 
која, иначе, нема утемељење у нашој прав-
ној теорији. То је једно од отворених питања 
које треба решити тако да буде јасно сваком 
ко примењује право, а нарочито је важно за 
заштиту права оних чији се подаци обрађују“, 
казала је Ружић.

Председник Друштва за информатику 
Србије Никола Марковић оценио је као пози-
тивну намеру предлагача закона да се текст 
у потпуности усклади са новом уредбом.

 „Верујемо да ће се примена закона одра-
зити на укупни развој електронске управе и на 
заштиту података везану за прекогранични про-
мет, као и да ће се регулисати питање евентуал-
не обраде података о грађанима на иностраним 
сајтовима и хостовима“, сматра Марковић.

На стручном скупу „Нацрт закона о заштити 
података о личности“ учествовали су представ-
ници Министарства правде, Факултета органи-
зационих наука, Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности и 
Републичког завода за статистику.

Светски индекс иновација рангира иновативност земаља и њи-
хових економија, а листа је састављена тако што је свака држава 
вреднована на основу 81 индикатора, између осталог и институције, 
квалитет образовања, инфраструктура, софистицираност тржишта и 
бизниса, људски капитал и истраживања. За сваки од критеријума 
земља се оцењује посебно, и глобални индекс је пресек успешности 
земље у свим тим областима.

Као предност Србије истакнути су „људски ресурси” и „кластери 
успешних ICT и пољопривредно-техничких компанија”, речено је на 
представљању извештаја о светском индексу иновација у Београду. 

Извештај је представио Центар за развој технолошког предузет-
ништва и иновације ICT Hub а он се иначе објављује од  2007. годи-
не. Издавачи тог индекса су Светска организација за интелектуал-
ну својину (WIPO), амерички Универзитет Корнел и Бизнис школа 
INSEAD из Париза.

Први изазов је изазов отворених података у оквиру којег се тра-
же решења за утврђивање недостатака у праћењу емисија гасова са 
ефектом стаклене баште у локалним заједницама широм Србије и 
добију предлози решења која могу да се примене. На овај позив могу 
да се пријаве: градови и општине са преко 20.000 становника, као 
и јавна и приватна предузећа, научно-истраживачке институције и 
организације цивилног друштва, које су део конзорцијума са градо-
вима и општинама. Десет најбољих решења биће награђено новча-
ном наградом у износу до 10.000 долара  за градове и до 5.000 долара 
за општине. Рок за подношење пројектних идеја је 28.02.2018.

Други је изазов за иновативна решења, а позивају се они који 
имају решење за самњење емисија гасова са ефектом стаклене баште 
у процесу пружања и коришћења различитих јавних комуналних 
услуга. Кандидати могу бити: јединице локалне самоуправе, јавна 
и приватна предузећа, научно-истраживачке институције, органи-
зације цивилног друштва или физичка лица. Комисија ће одабрати 
највише двадесет најбољих идеја, а рок је 31.01.2018.

Више о пројекту прочитајте на: http://inovacije.klimatskepromene.rs/.

ЈАВНА РАСПРАВА О ЗАШТИТИ ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

ГЛОБАЛНИ ИНДЕКС 
ИНОВАЦИЈА

ИНОВАТИВНА РЕШЕЊА
ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

Нацрт закона о жаштити података о личности представља значајан допринос у 
унапређивању правног оквира за заштиту информација, укупном развоју информационог 
друштва и остваривању грађанских права на заштиту података о личности, закључено 
је на округлом столу “Нацрт закона о заштити података о личности”. Скуп је одржан у 

Привредној комори Србије у оквиру јавне расправе о предлогу закона, која ће трајати
до 15. јануара 2018. године

Овогодишњи „Глобал Инноватион Индеџ“ био је 
посвећен анализи иновација у пољопривреди, а на 

листи од 127 земаља Србија је заузела 62. место, док 
је Швајцарска на првом месту по иновативности 

после које следе Шведска, Холандија и САД

Уколико имате идеју како да допринесете заштити 
животне средине можете да се пријавите на јавни 

позив у оквиру пројекта „Локални развој отпоран на 
климатске промене“ и реализујете је
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Заинтересовани причама о могућностима невероватне зараде, људи у целом свету, 
па тако и у Србији одлучују се за куповину или копање криптовалута

Виртуелна валута биткоин има успоне и падове на тржишту, па 
је тако почетком прошле недеље његова вредност била чак 19 
хиљада долара, док је већ средином седмице пала током ноћи 
за 3.500 долара

Интересантно је да је на самом почетку коришћења биткоина 
први курс био 1.309 коина за један долар, што довољно говори о врто-
главом расту његове вредности. Колико је сигурно улагати у вирту-
елне валуте, које су предности и мане, како се користе у свакоднев-
ном животу – само су неке од тема о којима се говорило у Привредној 
комори Србије на предавању „БИТКОИН - нова валута или нови шпе-
кулативни балон?“

О невероватној вредности биткоина и стварању нових милијар-
дера у свету медији свакодневно пишу, па та тема привлачи не само 
инвеститоре и оне које су уложили у ову криптовалуту, већ и обичне 
грађане који не знају много о томе. Ипак, поставља се питање да ли ће 
вредност биткоина наставити да расте или је то балон који ће пући? 

(Не)Велик простор за злоупотребе
Стручњаци кажу да су криптовалуте логичан корак у еволуцији 

новца и будућност у свету финансија. Сматра се да је коришћење па-
пирног новца превазиђено и да је то један од основних разлога на-
станка криптовалута, где се свака платна трансакција одвија брзо и 
без посредника. Оно што стручњаци такође наглашавају јесте то да 
је криптовалуте немогуће фалсификовати, као и да је читав систем – 
blockchain изузетно сигуран. 

Основна подела валута заснива се управо на томе да ли припа-
дају децентрализованом или централоизованом систему, а разлика је у томе што код децентрализованих система не постоји влада, банка 

или појединац који га контролишу, већ то чини мрежа корисника у 
којој се на основу закона понуде и тражње утврђује и вредност једног 
новчића. Иза централизованих система обично постоји одређена гру-
па људи који га контролишу.

„Криптовалуте су логичан корак у еволуцији новца, а биткоин 
је достигао велику популарност захваљујући високој цени и брзој 
заради“, каже Никола Корбар, директор Центра за економска истра-
живања Београд, човек који има више од две године искуства у еду-
кацији, консалтингу и рударењу виртуелних валута. То је нова гене-
рација новца, изузетно тешка за израду, јер је потребна веома скупа 
опрема и троши се много струје за израду (рударење). 

Он објашњава да, као што свака новчаница има серијски број, 
тако и сваки коин има свој јединствени код. Криптовалите се не могу 
фалсификовати, а трансакције су изузетно брзе и јефтине, а прови-
зија незнатна, тако је на пример просечна провизија за трансакцију 
криптовалута само 0,00014 одсто, док су банкарске провизије за 
трансфер класичног новца скупе и потребно је више времена да се 
процес заврши.  

Више од 100 нових виртуелних валута
И поред много предности, ипак има и доста мана у коришћењу 

виртуелих валута, па тако Никола Корбар истиче да постоји велики 
потенцијал за злоупотребе и преваре. За разлику од западних земаља 
у Србији још увек постоји институционални, али и отпор грађанства у 
вези са криптовалутама. Са њима се тргује лако, а сада постоје и де-
битне картице којима можете да плаћате, ипак Никола препоручује 
свима да пажљиво улажу, да се консултују са стручњацима и добро 
упознају са системом. 

„Велики је ризик, као и код сваког улога који вам доноси више од 
100 одсто зараде. Не можемо да предвидимо будућност крипотовалу-
та, па тако саветујем свима да уложе онолико колико су спремни да 
изгубе. Мала група људи поседује апсолутну већину биткоина и уко-
лико се договоре, они могу да сруше његову вредност. Такође, цена 
се може оборити уколико се већа количина коина пусти у продају“, 
објашњава Корбар.

Међу земљама које највише користе криптовалуте налазе се 
оне које немају развијен банкарски систем и инфраструктуру, а то су 
азијске и афричке земље и Јужна Америка. 

Поред биткоина и друге криптовалуте бележе скок цене на тр-
жишту, али нису испратиле раст биткоина јер се у међувремену поја-
вило више од 100 нових виртуелних валута. 

ЗЛАТНА ГРОЗНИЦА МОДЕРНОГ ДОБА
“БИТКОИН - нова валута или нови шпекулативни балон?”

Јелена Бајевић

     

ШТА ЈЕ БИТКОИН?
   Биткоин је криптовалута настала 2009. године, настала са 
идејом да створи независна валута.  Ова дигитална валута је де-
централизована, што значи да мрежу чине сви рачунари широм 
света који учествују у „рударењу“ и трговини биткоина. Број битко-
ина ограничен је на 21 милион и они функциопнишу у оквиру блок-
чејн система, програма који омогућава верификацију сваког бит-
коина и прати све трансакције у којима је коришћен од настанка. 
То чини сваку трансакцију видљивом, сваки биткоин има познато 
порекло, али су истовремено учесници трансакције анонимни што 
се наводи као мана. 
   Биткоини се чувају на четири начина, односно постоје четири 
врсте новчаника: он-лајн, УСБ, мобилни и папирни и сваки од њих 
има предности и мане. Најсигурнији су он-лајн и папирни новчани-
ци и најлакши за употребу, али с друге стране постоји могућност 
да се оштете или изгубе. Сваки корисник своје коине контролише 
уз помоћ приватног кључа, па су тако и најсигурнији новчаници 
они који не траже приватни кључ. 
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„Циљ конференције „ HR CODE “ јесте да 
на једном месту окупи колеге из ХР сектора у 
ИТ индустрији и то из Србије и региона, како 
би се повела шира дискусија на кључне теме 
управљања људским ресурсима у овој ин-
дустрији. У току једног дана представиће се 
врхунски ХР стручњаци у ИТ индустрији из 
еминентних компанија које између осталог 
послују и у Србији“, рекао је Немања Нико-
лић, организатор конференције испред ком-
паније Manpower Group Србија.

Стање на ИТ тржишту са собом доноси 
изазове како за послодавце, тако и за кан-
дидате. Све је већа потреба послодаваца за 
сениорима – људима који имају знање и ис-
куство да самостално обављају посао, али и 
да помогну млађим колегама и усмере их. 
Борба за привлачењем сениора прераста у 
праву тржишну утакмицу међу компанија-
ма ко ће понудити боље услове за рад, лепше 
окружење и привлачније бенефите. Бенефи-
ти су данас бројни, од бонуса, тренинга и 
едукација, приватних осигурања, плаћених 
ручкова, до спортских активности и тим 
билдинга – закључци су конференције коју је 
другу годину за редом организовала компа-
нија Manpower Group.

„Иако добро оцењени и прихваћени од 
стране ИТ заједнице, бенефити полако по-
стају уобичајена пракса, те више не предста-
вљају компетитивну предност компанија. У 
таквим ситуацијама, једини бенефит који се 
запосленима може понудити јесте додатно 
слободно време које би могли провести са 
својим породицама. У том светлу, на тржите 
Србије долази пракса са Запада, везано за 
рад од куће. Све су учесталије ситуације, по-
себно код Сениор кандидата, да траже овакве 
врсте ангажовања, те ће компаније у наред-
ном периоду морати отворити своје системе 
за овакве опције како би остале привлач-

не кандидатима“, изјавила је Тијана Полак, 
тим лидер за ИТ регрутацију у компанији 
ManpowerGroup.

Преквалификација и повратак
На конференцији „ HR CODE “ посебан 

акценат стављен је на две панел-дискусије. 
Прва је у потпуности посвећена развоју но-
вих талената, док су на другој панел-диску-
сији своје виђење важности таргетирања и 
привлачења младих стручњака, изнели из-
вршни директори водећих ИТ компанија.

На панелу посвећеном развоју нових 
талената, главна тема је био програм „прек-
валификација“, који је започела Влада Репу-
блике Србије у сарадњи са великим бројем 
домаћих компанија, како би заједнички ра-
дили на овом циљу. 

„Преквалификација“ је програм који се 
нуди свим младима без обзира да ли су свр-
шени студенти или свршени средњошколци. 
Сви представници панела, и Владе Србије, 
као и представници образовних институција 
и домаћих компанија усагласили су се да је 
држава Србија на путу да оствари свој мак-
симални потенцијал у развоју ИТ индустрије 
и достизању максималног броја ИТ инжење-
ра. На том путу посебно се мора обратити 
пажња приликом усклађивања образовног 
система који ће изнедрити нове кадрове, 
омогућити им првенствено инфрастуктуру 
где ће моћи квалитетно да се школују и све то 
прилагодити и уклопити са успешном прак-
сом, главни су закључци панела на којем су 
учествовали Стефан Баџа представник Владе 
Р. Србије, Немања Чедомировић из Иниција-

тиве Дигитална Србија, Смиља Крајиновић 
из Војводина ICT Cluster-a, Коста Јовановић 
са Електротехничког факултета и Стефан Са-
лом из компаније Инфостуд.

Најважнији посао ХР-а, не само везан 
за ИТ индустрију, засигурно је да препозна 
потенцијал и да са њим у потпуности ради 
на развоју каријере. Оно што је посебно оз-
начено као важно, а тиче се искључиво ИТ 
индустрије јесте да девелопере треба научи-
ти ван техничким вештима. То су међусобна 
комуникација са другим запосленим као и 
са директним клијентима, а све у циљу боље 
изградње јединственог тима запослених. Ус-
пех ХР-а је кад код запослених усадите исти 
осећај кад одлазе петком на паузу за викенд 
и када се недељом увече спремају за нову 
радну недељу, главни су закључци ЦЕО па-
нела на којем су учествовали Иван Драго-
шан из компаније Symphony, Саша Поповић 
из компаније Vega IT Sourcing i Jan Dolinaj из 
компаније Levi9.

Осим предавања врхунских ХР стручња-
ка у ИТ индустрији, посетиоци су имали је-
динствену прилику да чују и мотивациони 
говор прослављеног српског одбојкаша Вање 
Грбића који је присутнима открио најбоље 
начине помоћу којих могу победити ком-
плексност у свим сферама пословања.

„HR CODE“ конференцију по други пут 
је организовала компанија Manpower Group 
како би на јединственом једнодневном до-
гађају допринела едукацији међу професио-
налцима у области људских ресурса, посебно 
у ИТ индустрији. Конференцију су подржали 
сребрни спонзори HelloWorld.rs, ITAcademy и 
Atria.

КАКО ПРОНАЋИ НЕДОСТАЈУЋИ КОД 
ХР конференција “ HR CODE “ у ИТ индустрији

На панелу посвећеном развоју нових талената, главна тема је био програм 
„преквалификација“, који је започела Влада Републике Србије у сарадњи са великим

бројем домаћих компанија, како би заједнички радили на овом циљу. „Преквалификација“ 
је програм који се нуди свим младима без обзира да ли су свршени студенти или свршени 

средњошколци

Извор: Недељник

     
ГЛОБАЛНИ ЛИДЕР

   Са представништвима у преко 80 зе-
маља широм света, Manpower Group 
представља глобалног лидера у области 
привременог и сталног запошљавања, 
обезбеђујући организацијама свих вели-
чина континуирана кадровска решења 
како би побољшали пословну спремност 
и конкурентност. Већ седам година заре-
дом, Manpower Group је једина компанија 
у овој области проглашена за најетичнију 
компанију у свету од стране  Ethisphere 
Instituta. Manpower Group је високо ран-
гирана на Фортуне 500 листи која садр-
жи највеће америчке компаније, а ис-
товремено се налази на листи највећих 
светских компанија.

Све је већа потреба послодаваца за сениорима - људима који 
имају знање и искуство да самостално обављају посао, али и да 

помогну млађим колегама и усмере их. Борба за привлачењем 
сениора прераста у праву тржишну утакмицу међу компанија-

ма ко ће понудити боље услове за рад, лепше окружење
и привлачније бенефите
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Стандард на Малти и није нешто претерано добар али да би компарација била 
погоднија и прихватљивија, живот тамо је сличан као у неком од градова у Србији

али са платом од 900-1000 еура

Душан Шијачић из Новог Бечеја, младић који је услед не-
могућности да нађе посао у Србији, обишао многе земље, 
укључујући САД, Малту, Норвешку, а ускоро планира да от-
путује у Велику Британију и тамо окуша своју срећу, у ин-

тервјуу за блог “ЦВ Радионица”, говори о условима живота и рада на 
Малти.

Зашто сте одабрали Малту?
Логистика је најбитнија пре било каквог планирања, тако да су 

ми информације о дестинацији биле преко потребне. Што се тиче 
Малте, рецимо да је тада била једна од ретких земаља где је посао 
могао релативно лако наћи без обзира на папире, и да у почетку 
власти нису биле толико стриктне око тих ствари. Стандард на Малти 
и није нешто претерано добар али да би компарација била погоднија 
и прихватљивија, живот тамо је сличан као у неком од градова у Ср-
бији али са платом од 900-1000 еура (мислим да је тиме све речено). 
Такође због присуства људи из различитих култура, толеранција је 
тамо на високом нивоу на високом нивоу. Још једна од врло битних 
ствари које бих истакао је да је за сам старт потребно много мање 
новца него рецимо у Аустрији, Немачкој и у другим земљама за које 
се углавном опредељују људи са ових простора.

Колико времена вам је требало да нађете први посао тамо 
и на који начин сте га тражили (препоруке, огласи, агенције…)?

Мени лично је било потребно месец дана, можда мало преко тога. 
Реално то је дуже него што сам планирао, али сам на Малту дошао 
скроз ван “сезоне” тако да бих требао бити и тиме задовољан. У сезони 
је посао лако наћи некад чак и за пар дана.

Како сте се сналазили за новац и смештај док нисте нашли 
први посао. Имате ли неке савете за први период, за људе који 
планирају да оду на Малту трбухом за крухом?

Наравно да је сваки почетак тежак али треба бити доста упоран 
и пазити на буџет у старту, док не уђете у редовна примања. На по-
четку сте принуђени да трошите само сопствене резерве тј. паре са 
којима сте дошли тако да треба бити веома опрезан. Савет је да се до-
бро организујете пре него што кренете, а одласком на већ договорено 
радно место у старту решавате велики број проблема, иако је такав 
посао из Србије тешко наћи.

Какви су били услови за рад на вашем првом послу, да ли 
сте били задовољни условима и платом?

Искрено, у почетку нисам био задовољан, али како се касније по-
казало то је нажалост био најлакши посао који сам радио. Први посао 
ми је био продавање карата за мини крузере око Малте и околних 
острва (Gozo & Comino), буквално на улици испред мини билборда, где 
сам држао своје презентације. Радио сам искључиво на проценат, али 
сам успевао да сасвим солидно зарадим. Не препоручујем овај посао 
људима који су стидљиви по природи, немају искуства у трговини и 
слабо стоје са страним језицима.

Да ли сте и како средили папире, какве проблеме бирократ-
ске природе имигранти из Србије и региона могу да очекују на 
Малти?

Тренутно постоје велики проблеми са администрацијом, мада је 
исти закон важио и раније, само у последње време су власти почеле 
итекако да обраћају пажњу. Самим тим је тако је доста тезе средити 
радну дозволу. Ово се односи и на спремност послодаваца да запо-
шљавају људе без потребних папира. Реално, и ја да сам послодавац 
пре бих запослио неког ко има све услове да почне да ради одмах 
него се цимао са администрацијом недељама. Срећом има доста 
сезонских послова за које је хитно потребна радна снага и то супер 
дође људима са наших простора, који долазе да раде 3 месеца и да 
се врате.

Колико сте послова променили тамо и који су били нај-
чешћи разлози преласка из једне фирме у другу?

За преко 2 године рада на Малти, имао сам 2 посла за стално (са 
папирима) и 4-5 сезонских, као тај први који сам већ поменуо, такође 
сам радио и као перач прозора и сл. Нисам много бирао, и за неке 
послове сам био пре- а за неке недовољно квалификован. Послове сам 
мењао у главном због својих проблема и нетолеранције према неким 

ситницама. Само сам једном отпуштен, остало је било мојим одлу-
кама.

Које послове је најбоље бирати, тј на којим пословима ими-
гранти из Србије и региона могу да очекују добре услове и плате?

Најлакше наћи посао у угоститељству, као конобар или шанкер 
али опет не лежи многим људима посао где треба да трче 12-14 сати 
дневно и да се смешкају сво време, јер реално од “типс-а” доста за-
висе примања. Плата у многоме зависи од тебе, колико си способан 
и од тога где и шта радиш, наравно. Мој искрени савет је да узмете 
било који посао и “поломите кичму” а у међувремену тражите боље. 
То је неко основно правло преживљавања на Малти, како би опста-
ли И преживели први период. Није срамота радити, познајем доста 
људи који су радили као чистачи месецима, па чак и годинама док 
нису нострификовали дипломе, средили потребне папире и почели 
да раде у својој струци у својој струци.

Опишите нам неколико занимљивих ситуација везаних за 
посао и живот на Малти?

Хаотична ситуација у малој фирми која се бави постављањем 
бина, струје и опреме за свадбе, концерте итд, где газда преузима по-
сао који једноставно не може да се покрије и принуђен је да запосли 
10- нових људи који су непроверени. Пошто сам у фирми већ повреме-
но радио, пита ме човек да ли знам да возим? Рекао сам му да знам, 
а он ми каже: “Супер, данас возиш“, пратим колону и не размишљам, 
натоваримо све што нам треба, одвеземо се тамо, поставимо све и за 
дан-два иста процедура само назад. Све то траје месец-два и све је ок, 
стижемо све на време… После тих месец-два каже газда да му доне-
сем пасош и дозволу да ми среди све и да ме и званично запосли (што 
је требало да уради још на почетку). Кажем му: “Знам да возим, ал’ 
дозволу немам”. Памтити док сам жив његов израз лица кад је схва-
тио да возим камион код њега већ пар месеци без дозволе. Наравно 
из те фирме сам отпуштен, мада и данас тврдим да то није била моја 
грешка, процените сами…

Да ли би сте се вратили на Малту и ако можете да нам наве-
дете разлоге за и против ове одлуке?

Мислим да не бих, јер сам ту причу завршио. Свако тежи ка нече-
му другачијем и бољем пре свега. Мени је лично добро дошло то ис-
куство и дало ми је простора да се даље развијем у пословном смис-
лу. Ипак моја једина препорука је да је за успех на Малти, али у било 
којој другој дестинацији, најбитнија добра организација и спремност 
за сва искушења које тамо могу да вас снађу. Иначе, међувремену 
сам се опробао и у Норвешкој, а тренутно чекам папире за Велику 
Британију.

МЕД, МЛЕКО И СНАЛАЖЕЊЕ
Послови у свету: Малта

Извор: блог “ЦВ Радионица”



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


